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“Operational improvement work must be done through people, 

rather than to people” 

Jonh Drew                

 



Lean Transformation – Linha de enchimento de aerossóis A1 

 

iii 

Resumo 

A presente Tese enquadra-se no âmbito da realização do Projecto de Dissertação de conclusão 
do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP). 

A exigência crescente dos requisitos de clientes aliada à presença de empresas concorrentes 
com custos de operação extremamente competitivos, levou a ColepCCL a desenvolver um 
programa corporativo que visa a excelência operacional. A melhoria na eficiência das 
operações foi identificada como crucial para manter a competitividade no mercado, pois tem 
impacto positivo nos custos unitários, produtividade, output, e ainda reduz o investimento 
requerido para aumento de capacidade. O programa consiste numa série de transformações 
lean nas várias fábricas da ColepCCL, com uma duração de quatro a cinco meses. A sua 
dimensão e complexidade, obrigou a ColepCCL a recorrer a uma entidade externa, a empresa 
consultora McKinsey & Company, para apoiar o seu desenvolvimento.  

O Projecto de Dissertação surge como resposta à necessidade da empresa de formar 
improvement agents – agentes de melhoria, que constituíssem a equipa operacional 
responsável pela execução da transformação lean na fábrica de Vale de Cambra da 
ColepCCL.  

O Projecto englobou uma primeira fase de formação de três meses, no projecto-piloto 
decorrido na fábrica do Reino Unido, com a referida empresa consultora. Durante esta fase a 
autora teve formações das ferramentas lean a implementar e da metodologia a utilizar ao 
longo do programa. Paralelamente a isto, a autora foi inserida numa das equipas de projecto, 
dando o seu contributo em diversas acções a realizar, no âmbito da melhoria da eficiência de 
uma das linhas piloto. 

A segunda fase do Projecto compreendeu a implementação da metodologia aprendida, na 
qualidade de improvement agent, durante quatro meses na fábrica de Vale de Cambra, em 
Portugal. O objectivo proposto para esta fase foi o aumento de dez pontos percentuais do 
indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) da linha de enchimento de aerossóis A1.   

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido nesta fase, foram realizadas cinco etapas: 
preparar todas as condições para iniciar o projecto; diagnosticar a situação actual; desenhar o 
estado futuro a atingir; planear as acções necessárias que permitem passar do estado actual 
para o desenhado e por fim implementar as acções e ferramentas lean que permitiram atingir o 
valor do OEE. O grande desafio do Projecto foi desenvolver um trabalho que promovesse 
uma melhoria sustentável, ou seja, atingir o valor do OEE proposto e criar condições que 
assegurassem a sustentabilidade deste valor. 

 A oportunidade de formação com a empresa consultora McKinsey & Company, aliada à 
experiência internacional constituiu uma enorme mais valia do Projecto. Por outro lado, a 
possibilidade de desenvolver competências técnicas e de comunicação para audiências 
totalmente distintas, desde o operador até aos elementos da gestão de topo, sempre com a base 
de trabalho em equipa, revelou-se da maior pertinência para a actividade profissional da 
autora. 
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Abstract  

 

The present Thesis fits in the scope of the accomplishment of the Dissertation Project as the 
conclusion of Master in Industrial Engineering and Management at the Porto Engineering 
Faculty (FEUP). 

The increasing demanding customers’ requirements, allied to the presence of companies in 
market with extremely competitive operation costs, lead ColepCCL to develop a corporate 
program that aims at reaching the operational excellence. The improvement in the operation’s 
efficiency was identified as crucial to keep market competitiveness, as it has positive impact 
in the unit costs, productivity, output, and also allows the reduction of the investment required 
to increase capacity. The program includes a set of mini lean transformations to be 
implemented in all plants of ColepCCL. This program’s dimension and complexity compelled 
ColepCCL to appeal to an external entity, the consulting company McKinsey & Company, to 
support its development. 

This Dissertation Project arises as the answer to ColepCCL’s need of training improvement 
agents, to be part of the operational team responsible for the execution of the lean 
transformation at Vale de Cambra’s plant. 

The first phase of the Project included a period of training during three months, through the 
participation in the pilot project of the program. It occurred at United Kingdom’s plant and 
was supported by the referred consulting company. During this stage the author had training 
of the lean tools to implement and the methodology to use throughout the program. At the 
same time the author was placed in one of the already constituted teams, contributing in the 
diverse actions to carry out. 

The second phase of the Project consisted in the implementation of the learnt methodology, in 
the quality of improvement agent, at Vale de Cambra’s plant during four months. The main 
goal considered for this phase was the increase of ten percentage points of the performance 
indicator OEE (Overall Equipment Effectiveness) of the aerosol line A1. 

In what concerns to the developed work during this phase, there were five stages to 
accomplish: prepare all the conditions to start the project; diagnose the current state; design 
the target state; plan all the actions needed to reach the target state; and finally implement the 
actions and lean tools to achieve the OEE target. The great challenge was the development of 
a work that could ensure a sustainable improvement. 

The training stage with McKinsey & Company, allied to the international experience in a 
multicultural environment promoted great value added to the Project. Besides, the 
development of technical and communication skills to different audiences revealed to be very 
important in the professional experience of the author. 
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1 Apresentação do Projecto 

1.1 Introdução 

A presente Tese insere-se no âmbito da realização do Projecto de Dissertação de conclusão do 
Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

O Projecto realizado enquadra-se num programa corporativo da empresa, o programa Bloom, 
que visa a excelência operacional nas suas fábricas e divisões. O trabalho desenvolvido 
incidiu essencialmente na implementação dos métodos e ferramentas Lean Manufacturing 
tendo em vista a melhoria da eficiência nas operações. O Projecto englobou duas fases 
distintas:  

1. Formação de três meses com a empresa consultora Mckinsey & Company, através da 
participação da autora no projecto-piloto do programa, na fábrica do Reino Unido da 
ColepCCL; 

2. Implementação da metodologia aprendida, na qualidade de improvement agent, na 
fábrica de Vale de Cambra em Portugal, durante quatro meses.  

1.2 Objectivos 

Os objectivos do Projecto de Dissertação devem ser entendidos numa dupla perspectiva: na da 
autora e na da empresa. Em primeiro lugar, o Projecto constitui a conclusão do Mestrado, e 
por outro lado, a ColepCCL encontra no apoio ao desenvolvimento de Projectos de 
Dissertação uma boa oportunidade para acolher novos colaboradores que acrescentem valor 
ao desempenho da organização. 

No que diz respeito ao trabalho propriamente desenvolvido, cada fase teve objectivos 
distintos. Na formação no Reino Unido pretendeu-se aprofundar conhecimentos e consolidar 
conceitos da filosofia lean bem como da metodologia a adoptar ao longo do programa.   

Na segunda fase do Projecto pretendeu-se implementar a metodologia aprendida visando a 
melhoria da eficiência operacional através do aumento de dez pontos percentuais do OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) da linha de enchimento de aerossóis A1. Paralelamente, o 
trabalho desenvolvido visou criar condições que assegurassem uma melhoria sustentável.   

1.3 Apresentação da ColepCCL  

A COLEP foi fundada em 1965 em Vale de Cambra em Portugal, iniciando a sua actividade 
industrial no fabrico e comercialização de embalagens metálicas decorativas. Rapidamente 
diversificou a sua actividade, entrando no segmento de embalagens industriais para tintas, 
vernizes, solventes e óleos lubrificantes. Posteriormente, prosseguiu a sua expansão mediante 
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a produção de embalagens metálicas para aerossóis e para produtos alimentares, para fins tão 
diversos como espumas de barbear, lacas, desodorizantes, insecticidas, salsichas e azeite entre 
outros.  

Em 1975, a COLEP dá um passo decisivo na sua expansão, ao assumir a produção de bens de 
grande consumo em embalagens metálicas e plásticas, até esse momento levada a cabo pelos 
seus clientes multinacionais. Inicia assim a actividade de Contract Manufacturing, isto é, a 
formulação, fabrico, enchimento e embalamento deste tipo de produtos. 

Prosseguiu o seu crescimento mediante diversas aquisições em Espanha, no Reino Unido e 
instalação de uma unidade na Polónia, consolidando-se como uma empresa com projecção e 
imagem reconhecidas na Europa. 

Numa perspectiva contínua de crescimento, é concluída em Julho de 2004 a fusão da Colep 
com a empresa canadiana CCL Custom Manufacturing Europe. A nova empresa denominada 
ColepCCL centra a sua actividade no fabrico de embalagens metálicas e Contract 
Manufacturing. Este último refere-se à fabricação, enchimento e embalagem de produtos de 
cosmética, higiene pessoal e do lar, e de para-farmácia de venda livre, em regime de 
outsourcing para empresas multinacionais.  

 

 

1.3.1 Panorama actual da ColepCCL 

A breve descrição da história da ColepCCL espelhou o seu progressivo crescimento e 
constante desenvolvimento ao longo dos últimos anos. Actualmente afirma-se como o maior 
contract manufacturer europeu e desenvolvendo importantes actividades na área das 
embalagens metálicas e de plástico, a ColepCCL dispõe das melhores condições para 
incentivar e acompanhar os seus clientes na crescente tendência de soluções de 
subcontratação. 

Actualmente, serve os seus clientes a partir de unidades industriais situadas na Alemanha, 
Espanha, Inglaterra, Polónia e Portugal (figura 1), proporcionando-lhes proximidade acrescida 
aos seus mercados e um alargado portfólio de produtos. Regista uma facturação de 320 748 
800 euros (2006) e conta com 2.100 colaboradores. 
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Figura 1 – Distribuição das fábricas da ColepCCL 

 

Para responder às necessidades dos seus clientes, a ColepCCL opera em quatro divisões: 

 

• Speciality Custom Manufacturing (Alemanha) 

• Contract Operations (Portugal, Reino Unido e Polónia) 

• Metal Packaging (Portugal, Espanha e Polónia) 

• Plastic Packaging (Portugal) 

 

A consulta do anexo A permitirá uma visão geral da organização da empresa e seus clientes, 
assim como um conhecimento mais aprofundado da oferta dos seus produtos e divisões 
constituintes. 

 

1.3.2 Missão, Visão e Valores 

 

A Missão da ColepCCL é colaborar com os seus clientes de forma a proporcionar conforto e 
bem-estar aos seus consumidores.  

A Visão da ColepCCL é ser o líder na criação de valor, promovendo a reestruturação das 
indústrias de “Contract Manufacturing e Embalagens”, através do estabelecimento de 
relações de longo prazo com os clientes, integração e oferta de um serviço de superior 
qualidade. 

Os Valores pelos quais a empresa se rege são: 

1. Focalização no cliente – Alcançar e exceder as expectativas dos nossos clientes; 

2. Responsabilidade ética e social – Desenvolver os negócios de uma maneira ética e 
socialmente responsável; 
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3. Promover a aprendizagem – Perseguir a excelência operacional através da melhoria 
contínua fomentando a divulgação do conhecimento numa organização em contínua 
aprendizagem e crescimento;  

4. Abertura, confiança e sentido de justiça - Respeitar os colegas dentro e fora da 
organização com permanente abertura, confiança e sentido de justiça; 

5. Criatividade – Através de novas ideias e iniciativas criaremos um ambiente que 
propicie o trabalho em equipa, agradável e divertido; 

6. Criação de Valor – Comprometidos com os nossos Valores, criaremos valor para a 
nossa Empresa. 

Esta pequena secção apesar de muito simples tem um significado enorme, pois serve de 
“guia” para o trabalho de qualquer colaborador da ColepCCL. A cultura é uma parte 
integrante do esforço da empresa em desenvolver capacidades necessárias para alcançar a 
visão proposta. Nomeadamente no contexto do Projecto realizado, foi fundamental estar 
alinhada com a visão estratégica da empresa e incorporar os seus valores ao longo do trabalho 
desenvolvido. 

1.3.3 A fábrica de Vale de Cambra 

A fábrica de Vale de Cambra é composta por três divisões: Contract Operations 
(Enchimento), Metal Packaging (Metálicas) e Plastic Packaging (Plásticos). Foi com esta 
fábrica que nasceu a ColepCCL, sendo portanto de salientar o papel preponderante que 
desempenha o próprio conhecimento interno da organização, e o passado de todos os 
colaboradores que contribuem para o enriquecimento do know-how interno da companhia. 

O Projecto teve lugar na divisão Contract Operations da fábrica de Vale de Cambra e 
interessa portanto fazer uma abordagem geral da composição desta divisão. Esta divisão é 
composta por 9 linhas de produção e uma secção de formulação. Nesta secção são formulados 
os produtos a encher nas linhas de produção. Existem 6 linhas de enchimento de aerossóis, 
uma das quais com um tecnologia diferente por o produto a encher ser gel, e 3 linhas que 
enchem líquidos em embalagens plásticas. As várias linhas fazem o enchimento e 
embalamento dos diversos produtos.  

No que diz respeito à organização e recursos humanos, a divisão é composta por cerca de 200 
colaboradores, que estão distribuídos pelas seguintes áreas:  

• Engenharia; 

• Melhoria; 

•  H&S, GM & Garantia de Qualidade; 

• Técnico e Qualidade; 

• Serviço ao Cliente & Logística.  

 

O organigrama da divisão pode ser consultado no anexo B.  
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1.4 Estrutura da Tese 

A presente tese é composta por 8 capítulos e 15 anexos. O capítulo seguinte é de carácter 
teórico englobando os principais conceitos abordados e metodologia aplicada ao longo do 
Projecto. O Capítulo 3 apresenta o programa corporativo da empresa, no qual se insere o 
Projecto de Dissertação, sendo feita uma abordagem mais detalhada relativamente a alguns 
aspectos do trabalho realizado.  

Os capítulos 4 e 5 incluem a descrição das etapas que constituíram o trabalho realizado 
durante a segunda fase do Projecto, decorrida na fábrica de Vale de Cambra. O capítulo 4 
abrange as primeiras quatro etapas, sendo apresentados os outputs principais para cada uma 
delas. O capítulo 5 é dedicado à fase de implementação sendo descritas todas as ferramentas e 
acções desenvolvidas; no final deste capítulo são apresentados os resultados do indicador 
medido ao longo dos meses de trabalho, com a devida discussão dos valores obtidos. 

O capítulo 6 é um pequeno resumo das contribuições da formação obtida nos primeiros três 
meses de trabalho. Finalmente no capítulo 7 são apresentadas as conclusões e perspectivas 
para o desenvolvimento de trabalho futuro.    
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2 O conceito Lean 

O Projecto envolve a participação da autora numa transformação lean sendo portanto 
relevante, antes de descrever o trabalho realizado, reservar uma secção composta pelos 
principais conceitos abordados neste tipo de transformação e a metodologia aplicada.  

2.1 Contextualização do conceito Lean 

Actualmente muitas empresas industriais e de serviços afirmam aplicar o pensamento lean nas 
suas operações; muitas delas realmente aplicam as ferramentas lean mas são poucas as que 
obtêm os benefícios que a Toyota1, empresa fundadora da produção lean, obtém. É impossível 
tentar perceber o conceito de lean sem primeiro estudar o decorrer dos últimos anos na 
Toyota. A sua chave de sucesso é ter o Sistema Operativo mais eficiente do mundo: o Sistema 
de Produção da Toyota – TPS.  

A viagem da Toyota para a produção lean teve início quando começou a desenvolver novos 
princípios operativos em resposta às dificuldades de negócio sentidas no Japão na década de 
50. Após a destruição da economia do país aquando da Segunda Guerra Mundial, a situação 
era crítica para qualquer empresa do sector automóvel, dada a escassez de capital e baixos 
salários existentes. Desta forma não existia escala de procura que justificasse a produção em 
massa na Toyota.  

Neste contexto de crise no país, existiam regulamentos de trabalho que quase impediam as 
empresas de despedir colaboradores de forma a proteger o emprego. A Toyota transformou 
este aparente problema na sua vantagem competitiva: optou por investir nas pessoas, pois 
seria um investimento rentável dado que estas ficariam na empresa, provavelmente até ao 
final das suas carreiras. Os colaboradores tinham que ser altamente competentes e 
multifacetados, capazes de fazer qualquer troca de ferramenta, executar uma diversidade de 
tarefas e estarem preparados para trabalhar em diferentes linhas de produção. Este conjunto de 
requisitos implicou um investimento em formação, muito mais elevado do que o usual. Ao 
trocar o forte investimento em equipamentos pela formação das pessoas, a Toyota encontrou 
uma forma de aumentar a flexibilidade tornando-se capaz de responder rapidamente a 
mudanças na procura. 

A Toyota optou por desenvolver um sistema operativo que não dependesse das economias de 
escala do enorme mercado americano. Em vez disso, desenvolveu uma cultura, uma 
organização e sistema operativo que perseguissem de forma implacável a eliminação do 
desperdício, variabilidade e inflexibilidade2.  

                                                
1 Empresa japonesa fundada em 1933 actualmente líder na indústria automóvel. 
2 Estes conceitos serão aprofundados no ponto seguinte desta secção. 
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Com o decorrer do tempo, todos estes elementos foram consolidados numa nova forma de 
abordar as operações que formou a base do que é hoje chamado de lean.  

Como a breve história descrita sugere, lean é uma alternativa à produção em massa. A 
produção lean exige uma forma completamente diferente de operar, assim como um 
pensamento completamente diferente sobre as operações.  

 

2.1.1 Os objectivos do Lean Manufacturing 

A filosofia lean pode definir-se como uma abordagem centrada no cliente que procura 
identificar de forma sistemática os problemas operacionais do negócio. Se por um lado, 
assegura aos clientes os níveis exigidos de qualidade, preço e entrega, por outro permite 
maximizar a vantagem competitiva e o valor para o accionista. O seu objectivo é então 
maximizar o custo, qualidade e entrega, melhorando a segurança.  

Para atingir este objectivo a filosofia lean tenta eliminar os três tipos de fontes de perdas do 
sistema operativo: desperdício, variabilidade e inflexibilidade.  

• Desperdício, também designado como muda3, é trabalho que consome recursos e não 
acrescenta valor, ou seja adiciona custo e não valor. Tradicionalmente, existem sete 
tipos de desperdício, na definição clássica da Toyota: produção excessiva, espera, 
transporte, processamento excessivo, inventário, sucata/retrabalho e movimentação. 
Esta definição foi alargada para incluir o desperdício mais importante de todos: o 
potencial não usado pelas pessoas. 

• Variabilidade é qualquer desvio relativo ao standard que se reflecte na qualidade do 
serviço ou produto que é entregue ao cliente. As causas da variabilidade incluem 
avarias de máquinas, alterações a planos de trabalho, e formas não standard de realizar 
trabalho. 

• Inflexibilidade é qualquer barreira que se impõe a mudanças dos requisitos de clientes 
que pode ser ultrapassada sem custos extraordinários.  

Como refere Masaaki Imai4: “99% das empresas ainda têm desperdício nos seus processos e 
necessitam de o eliminar de uma forma sistemática e consistente, mas sempre passo a passo 
até se tornarem competitivas”(2007). Além da necessidade da eliminação de desperdício, este 
deve ser previamente identificado e reconhecida a sua origem. Para identificar o desperdício é 
necessária a deslocação onde realmente ele é passível de ser identificado: no Gemba5, ou seja, 
no chão de fábrica, é aqui que se acrescenta valor.  

A capacidade das empresas de transformar os factores de input, em produtos e serviços de 
qualidade, ao mais baixo custo com fiabilidade de entrega, é limitada pelas três fontes de 
perda descritas (figura 2). 

 

 

                                                
3 Palavra japonesa que significa desperdício. 
4 “Guru” da Melhoria Contínua e fundador do Kaizen Institute. 
5 Palavra japonesa que significa chão de fábrica. 
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Figura 2 – As três fontes de perda (McKinsey & Company, 2007) 

Foram referidos os três objectivos da produção lean e as três fontes de perdas do sistema 
operativos, não podendo deixar de se salientar a relação óbvia entre eles. Eliminar o 
desperdício ajuda a reduzir custos; eliminar a variabilidade melhora a qualidade; e eliminar a 
inflexibilidade optimiza a entrega.   

 

2.2 Metodologia aplicada 

2.2.1 As três dimensões de uma Transformação  Lean  

 

Todas as empresas têm um sistema de produção que consiste em três elementos: o sistema 
operativo, a gestão e a organização, e as mentalidades e capacidades de todos os 
colaboradores. A melhoria deste sistema implica não só soluções técnicas, mas também 
mudanças correspondentes aos outros dois elementos.  

Uma transformação lean não pode ser vista como um processo técnico que elimina as várias 
fontes de perdas. A maioria das empresas que tenta replicar o sucesso de modelos lean falha 
porque não vê todo o panorama.  

Retomando o exemplo da Toyota, centenas de visitantes já conheceram as suas fábricas e no 
entanto apenas uma pequena percentagem percebeu o que está por detrás do que viram. É que 
para além do conjunto de técnicas e ferramentas implementadas pela empresa, existem a 
infra-estrutura e as mentalidades que o suportam. A capacidade de alinhar estes factores 
intangíveis com o seu sistema operativo é provavelmente o principal factor de sucesso da 
Toyota que é mais vulgarmente ignorado.  

Para desenvolver uma transformação lean que tenha impacto sustentável é então necessário 
perseguir três aspectos de uma organização simultaneamente: o Sistema Operativo, a Infra-
estrutura de Gestão, as Mentalidades e Comportamentos (figura 3). 
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Figura 3 – As três dimensões de uma transformação lean (McKinsey & Company, 2007) 

 

O Sistema Operativo é o veículo que adiciona valor ao cliente, e tudo o resto numa 
organização existe para o suportar. Um sistema operativo eficiente segue determinados 
princípios para criar fluxo de valor para o cliente. O fluxo das operações deve ser tratado 
como um sistema – uma completa progressão do início para o fim. Do mesmo modo, é 
necessário eliminar todas as fontes de desperdício tornando a cadeia de valor completamente 
transparente de forma a optimizar o fluxo de valor para o cliente. Eliminando cada fonte de 
desperdício irá remover obstáculos, promover o fluxo contínuo, tornando-o mais fácil de 
controlar e menos imprevisível.  

A Infra-estrutura de Gestão certa suporta o Sistema Operativo, assegurando que os objectivos 
de performance podem ser atingidos de forma sustentável. Os processos de gestão de 
performance devem ser desenhados de forma a garantir que os colaboradores tenham 
objectivos mensuráveis alinhados com os objectivos estratégicos do negócio. Para isso, os 
colaboradores precisarão das competências e ferramentas necessárias para acompanhar a 
performance operacional, estas têm que fazer parte da rotina organizacional 

As Mentalidades e Comportamentos espelham o modo como as pessoas pensam sobre o seu 
trabalho, as suas atitudes perante o mesmo, as suas aspirações e objectivos. Estes factores e o 
efeito que têm sobre as acções das pessoas têm que ser consistentes com os princípios lean 
para que os esforços de melhoria tenham impacto a longo prazo. É imperativo o envolvimento 
das pessoas: garantir que os colaboradores, a todos os níveis, percebem a necessidade de 
mudança, para que estes se comprometam a trabalhar para atingir os objectivos traçados.   

Foi necessário desde o início ter consciência de que um projecto de melhoria não se pode 
concentrar apenas na optimização do sistema operativo. A integração das três dimensões é 
condição necessária para a sustentabilidade de resultados. Desta forma, todo o trabalho 
realizado ao longo do Projecto englobou a implementação de acções ao nível destas três 
dimensões.  
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2.2.2 Fases de uma Transformação Lean 

Os projectos são um meio de organizar actividades que não podem ser abordadas dentro dos 
limites operacionais normais de uma organização e frequentemente utilizados como uma 
forma de atingir o plano estratégico desta. Uma transformação lean surge como resposta à 
necessidade de melhoria da eficiência operacional e tipicamente esta é constituída por 6 
etapas (figura 4): 

 

• Preparar – Definir a equipa, as regras, o seu modo de funcionamento, os objectivos 
pessoais, e a formação indispensável. Desenvolver o plano de diagnóstico. 

• Diagnosticar – Analisar toda a situação actual face aos elementos principais do 
Sistema Operativo, Infra-estrutura de Gestão, Mentalidades e Comportamentos.  

• Desenhar – Desenhar o estado futuro do Sistema Operativo, definindo a Infra-estrutura 
necessária para o suportar e Mentalidades e Comportamentos requeridos para sustentar 
a nova forma de trabalhar, de modo a minimizar o desperdício e maximizar as 
actividades que acrescentam valor. 

• Planear – Desenvolver o TIP – Tactical Implementation Plan6 com as acções 
necessárias e responsáveis por cada área de trabalho, que permitirão transformar a 
situação actual no estado futuro desenhado na fase anterior. Acordar avaliações com 
todas as partes interessadas. Estabelecer o processo de gestão e revisão do Plano. 

• Implementar – Efectuar as acções definidas durante a fase de planeamento para 
estabilizar e optimizar as operações. Simultaneamente é esperado o desenvolvimento 
de competências operacionais através da formação e coaching. 

• Refinar – Rever e melhorar a mudança e treinar gestores de linha; delegar as 
responsabilidades às pessoas operacionais para sustentarem as melhorias adquiridas.  

Figura 4 – Fases de uma transformação lean (McKinsey & Company, 2007) 

 

Seguidas estas seis etapas a transformação lean é consolidada com a seguinte fase: 

• Transição para Melhoria Contínua – Transição de propriedade da equipa de mudança 
para a produção. Desenvolver equipas para dar seguimento natural à melhoria 
contínua. Criar objectivos de melhoria anuais. Ajustar e standardizar os novos 

                                                
6 Ferramenta de gestão de projectos que irá ser abordada na secção 4.4 da presente Tese. 
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processos. Instituir o processo de validação. Tipicamente é uma fase compreendida 
entre os 5 e 8 meses.  

 

2.2.3 Trabalho de Equipa  

Os projectos de melhoria em geral e a implementação de ferramentas lean em particular, não 
podem ser realizados por pessoas individualmente. Envolvem demasiado trabalho para uma 
só pessoa e requerem tipos de competências e experiências múltiplas. Tais projectos, por isso 
precisam de ser realizados por uma equipa com pessoas com competências e conhecimentos 
complementares. É importante que as equipas de projecto sigam os seis princípios para uma 
composição e colaboração de equipa de sucesso (McKinsey & Company, 2007): 

• Objectivo partilhado – A equipa precisa de um objectivo comum que seja apoiado por 
todos os seus membros de igual forma; 

• Regras de colaboração – Antes de iniciar o trabalho de projecto, os membros devem 
acordar as regras básicas de trabalho em conjunto; 

• Necessidades e prioridades – A tarefa de equipa deve ser um desafio, crítica e 
considerada importante para a empresa; 

• Liderança – Todos os elementos da equipa devem estar dispostos a ser líderes em 
certos tópicos. Um árbitro ou alguém que tome decisões com antecedência para ter a 
última palavra caso a equipa não consiga chegar a uma decisão consensual em 
conjunto sobre um determinado assunto; 

• Funções e responsabilidades – Todos os elementos da equipa devem estar preparados 
para assumir responsabilidade, tendo cada um a sua própria tarefa e campo de acção; 

• Competências e conhecimentos diferentes – Os membros da equipa devem ter 
qualidades diferentes e complementares.  

 

Paralelamente a estes princípios é necessário garantir uma comunicação eficaz entre os 
membros de equipa, existindo para isso diversas ferramentas que fomentam a interacção entre 
estes permitindo o alinhamento de todos com o objectivo a atingir.   

 

2.2.4 Gestão do Desempenho 

O objectivo da gestão do desempenho é assegurar que os colaboradores da empresa trabalhem 
de forma a alcançar os objectivos propostos de forma a garantir o sucesso da empresa. 
Surgem daqui questões que os gestores têm que colocar frequentemente: quais os indicadores 
chave que permitem alcançar a visão estratégica; quais os objectivos a atingir para cada um 
dos indicadores; como medir esses indicadores; como garantir que toda a organização está 
alinhada com estes objectivos.  

A gestão do desempenho deve então seguir um fio de conduta que organize estas questões e 
por fim assegure que a empresa está a tomar as acções correctas para executar a estratégia e 
criar valor. A figura 5 apresenta as cinco fases que devem compor a gestão do desempenho, 
vistas numa perspectiva do negócio e das pessoas da empresa.  
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Figura 5 – Fases da Gestão do Desempenho (McKinsey & Company, 2007) 
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3 O Programa Bloom 

3.1 Enquadramento do Projecto de Dissertação 

A exigência crescente dos requisitos de clientes aliada à presença de empresas concorrentes 
com custos de operação extremamente competitivos, levou a ColepCCL a desenvolver um 
programa corporativo que visa a excelência operacional. A melhoria na eficiência das 
operações foi identificada como crucial para manter a competitividade no mercado, pois tem 
impacto positivo nos custos unitários, produtividade, output, e ainda reduz o investimento 
requerido para aumento de capacidade. Para além disso, garantir que uma nova forma de 
operar fosse adoptada por todos os colaboradores revelou-se como um factor decisivo para o 
sucesso. A empresa sentiu então a necessidade de criar um Modelo Operacional para ser 
aplicado a todas as suas fábricas.  

O programa Bloom surge como forma de materializar o desenvolvimento e posterior 
implementação do Modelo Operacional nas diferentes divisões e fábricas da empresa. É um 
programa de melhoria contínua que visa a excelência operacional na ColepCCL através da 
implementação dos métodos e ferramentas do lean manufacturing, contribuindo para o 
alcance dos objectivos de negócio da empresa.  

A dimensão e complexidade deste programa, obrigou a ColepCCL a recorrer a uma entidade 
externa, a empresa consultora Mckinsey & Company, com a qual já tinha uma relação 
histórica. A referida empresa de consultoria comprometeu-se a acompanhar o início do 
programa dando formação de todas as ferramentas a implementar, fornecendo a metodologia a 
adoptar ao longo do programa.  

O programa consiste numa série de transformações lean nas várias fábricas da ColepCCL, 
com uma duração de quatro a cinco meses. Abrange toda a organização contando com o apoio 
das equipas de gestão e equipas operacionais, no sentido de promover as mudanças que visam 
a excelência operacional. Sendo um programa de grande dimensão, surgiu a necessidade de 
desenvolver uma organização hierárquica que reunisse todos os recursos necessários para o 
sucesso da sua implementação (ver anexo C).  

O Projecto de Dissertação surge como resposta à necessidade da empresa de formar 
improvement agents – agentes de melhoria, que constituíssem as equipas operacionais, 
responsáveis pela mudança na sua área de implementação do Modelo Operacional da 
ColepCCL.  

O estágio enquadra-se então no início do programa Bloom que teve arranque com o projecto-
piloto na fábrica de Contract Operations em Scunthorpe no Reino Unido, desde Junho até 
Novembro de 2007. O roll out (ver anexo D) avançou com a primeira onda na divisão 
Contract Operations nas fábricas de Vale de Cambra e Scunthorpe, tendo tido início em 
Novembro de 2007 e término em Março de 2008.  
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3.2 Âmbito do Projecto 

O Projecto desenvolvido englobou parte do projecto-piloto decorrido em Scunthorpe, no 
Reino Unido e a primeira onda na fábrica de Vale de Cambra, em Portugal. É importante 
nesta fase apresentar alguns pontos de cada uma destas duas etapas do programa, assim como 
os objectivos, na perspectiva da autora, para cada uma delas.  

Fase 1 – Projecto-piloto em Scunthorpe (Junho – Novembro 2007). Esta fase do programa 
teve três outputs considerados fundamentais para dar seguimento ao programa: 

• Modelo Operacional da ColepCCL – Manual com cerca de 150 páginas que englobam 
os seguintes capítulos:  

1. ColepCCL Change Story   

2. Transformation Approach 

3. Improvement Agents 

4. Training materials 

5. Implementation examples 

 

• Manual do OEE 7 (Overall Equipment Effectiveness) – Manual com a nova forma de 
calcular o indicador, que até então era calculado de forma diferente nas várias fábricas, 
para garantir que toda a organização passasse a calcular de igual forma. 

• Equipa base de melhoria – Equipa constituída por improvement agents das diferentes 
fábricas da empresa, responsável pela implementação do Modelo Operacional no 
decorrer do programa. 

 

Na perspectiva da autora, a primeira fase serviu primeiramente como uma formação de todas 
as metodologias e ferramentas a implementar (ver anexo E), tendo tido a oportunidade de 
aprender com uma consultora tão prestigiada como a Mckinsey & Company, responsável pela 
formação da equipa base de melhoria. O objectivo da participação no piloto pode ser visto 
como uma forma de obter o estatuto de improvement agent.  

Por outro lado, desta primeira fase também se esperava o primeiro contacto da autora com 
uma fábrica de enchimento, com todos os processos e recursos envolventes. 

 Embora o protocolo realizado definisse a duração do Projecto como sendo de Setembro de 
2007 a Março de 2008, a autora participou no mês de Julho no piloto de forma a poder 
aproveitar ao máximo a oportunidade de formação. A participação nesta fase resumiu-se em 
dois pontos centrais: 

• Formação de todas as ferramentas lean a implementar, e da metodologia a adoptar ao 
longo do programa; a consulta do anexo E permite ver a lista de formações obtidas; 

• Inclusão numa das equipas operacionais cujo trabalho se direccionou para o aumento 
do OEE (Overall Equipment Effectiveness) numa das linhas piloto; a autora participou 
como qualquer outro membro da equipa, ficando responsável por acções a realizar 
nomeadamente no âmbito das ferramentas lean a implementar.  

Fase 2 – Primeira onda em Vale de Cambra (Novembro de 2007 – Março de 2008). Os 
objectivos operacionais principais desta fase foram: 

                                                
7 Este conceito será alvo de um estudo mais aprofundado na secção 3.3 da presente Tese. 
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• Aumentar o OEE (Overall Equipment Effectiveness) de duas linhas de enchimento de 
aerossóis – A1 e A2, em dez pontos percentuais; 

•  Optimizar as operações de logística referentes ao abastecimento das linhas A1 e A2. 

A primeira onda em Vale de Cambra começou um mês mais tarde do que o esperado, pelo 
que o trabalho realizado pela autora englobou quatro meses, não incluindo a fase final de 
implementação e uma última fase de refinar. 

Nesta segunda fase, o objectivo para a autora foi a implementação da metodologia aprendida, 
na qualidade de improvement agent. O trabalho concentrou-se especificamente no aumento 
dos dez pontos percentuais de OEE na linha de enchimento de aerossóis A1. O grande desafio 
foi desenvolver um trabalho que permitisse uma melhoria sustentável, ou seja, atingir o valor 
do OEE proposto e criar condições que assegurassem a sustentabilidade deste valor.  

O conteúdo da presente Tese incide essencialmente sobre a primeira onda sendo que os 
próximos capítulos se destinam a descrever as diferentes fases que a constituíram.  

 

3.2.1 Planeamento do Projecto 

Nesta secção é apresentado o planeamento do Projecto acordado e actualizado entre a autora e 
os respectivos orientadores (figura 6).  

 

Figura 6 – Planeamento do Projecto de Dissertação 

 

O Projecto decorrido foi sempre tido em conta numa perspectiva de gestão de projectos. 
Abrangeu diversas fases com objectivos claros e outputs principais, obrigando a desenvolver 
uma boa gestão de tempo e recursos de forma a cumprir deadlines exigentes. Ao longo da 
primeira onda a equipa de Vale de Cambra manteve contacto com a equipa de Scunthorpe, 
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através de Steering Comitees onde toda a informação relativa ao trabalho realizado foi 
partilhada entre as duas equipas.    

 

3.3 Indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

Como parte integrante da metodologia é incluída a escolha do indicador principal a medir ao 
longo do programa. O OEE (Overall Equipment Effectiveness), Eficiência Global do 
Equipamento, foi o indicador operacional utilizado para assegurar o objectivo estratégico da 
ColepCCL de atingir a excelência operacional. Desta forma, é relevante reservar uma secção 
desta Tese para esclarecer o porquê deste indicador, a sua definição e modo de cálculo. 

3.3.1 Porquê medir o OEE? 

A analogia do rio e das pedras (figura 7) é uma forma intuitiva e visual de perceber 
rapidamente a escolha do OEE como indicador a utilizar. Nesta analogia, a água corresponde 
aos níveis de stock e as pedras debaixo de água simbolizam as causas escondidas de paragem. 
O OEE avalia o tamanho das pedras e identifica quais devem ser reduzidas em primeiro lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7 – Analogia do rio e das pedras (McKinsey & Company, 2007) 

3.3.2 O que é o OEE? 

O OEE é um indicador de produtividade que mede o tempo que uma linha produz peças 
conformes e à velocidade correcta. É uma medida da performance total de uma máquina 
mostrando a fotografia global onde o tempo é perdido. Categoriza as perdas de tempo com o 
objectivo de melhoria.  

Quanto mais alto o valor de OEE, maior a quantidade de produto conforme por turno que uma 
máquina ou linha produz, o que resulta em custos unitários mais baixos por peça produzida e 
consequentemente torna as operações mais competitivas.  

3.3.3 Como calcular o OEE? 

O OEE tem em conta a disponibilidade, performance e qualidade de uma linha. Durante o 
tempo planeado para a linha trabalhar, ocorrem determinadas perdas que vão reduzindo este 
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tempo até ao tempo útil que a linha trabalhou. Para se obter o valor do OEE tem que se 
deduzir do tempo planeado o tempo perdido em perdas de disponibilidade, de velocidade e de 
qualidade. A figura 8 explica a forma de cálculo do OEE.  

 

Figura 8 – Forma de cálculo do OEE (McKinsey & Company, 2007) 

 

As perdas de disponibilidade podem ser devidas a paragens por avaria ou externas, e a tempos 
de setup. As perdas de velocidade devem-se a micro paragens e à não utilização da velocidade 
correcta. Por fim as perdas de qualidade podem ser devidas a defeitos de qualidade e estragos. 
O OEE foi medido ao longo do projecto, tendo sido necessário compreender bem cada uma 
destas perdas e acompanhar os seus valores, para a posterior implementação de ferramentas 
que os reduzissem.    
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4 Desenvolvimento do Projecto de Dissertação 

Nesta secção são descritas as primeiras 4 fases da transformação lean em Vale de Cambra: 
Preparar, Diagnosticar, Desenhar e Planear. Para cada fase são descritas as acções realizadas e 
os respectivos outputs principais.   

4.1 Fase Preparar 

A fase de preparação é apenas uma mobilização do projecto englobando a constituição das 
equipas e seu funcionamento, formações necessárias, recolha de dados, e numa perspectiva de 
gestão do projecto: a realização do kick-off do projecto (tabela 1).  

 

Tabela 1 – Fase Preparar 

 

 

Tipicamente esta fase dura uma semana, no entanto, foram necessárias duas semanas 
adicionais para a preparação de determinadas questões: tradução da formação de todas as 
ferramentas a implementar, obtida no projecto-piloto; reestruturação da forma de calcular o 
OEE na divisão, de forma a garantir o alinhamento com o Manual do OEE. Para além disso, 
foi feita uma recolha prévia de diversos dados que iriam ser necessários para a implementação 
das ferramentas de diagnóstico, deixando-se já preparada toda a informação necessária para a 
fase seguinte.  

 

4.1.1 Constituição das Equipas 

As equipas a constituir seriam compostas pelos improvement agents da fábrica de Vale de 
Cambra que acompanharam o projecto-piloto, tendo sido necessário integrar os restantes 
membros novos. Esta onda teve três objectivos operacionais principais já referidos na secção 
3.2: aumento do OEE em dez pontos percentuais nas linhas de enchimento de aerossóis A1 e 
A2, assim como optimização das operações logísticas de abastecimento às linhas. Desta forma 
foram alocadas três equipas a cada uma das áreas, sendo estas coordenadas por um 

Preparar

Duração 3 semanas (05 - 23.11.2007)

Objectivo
Definir as equipas de trabalho e formas de comunicação
Realizar o kick-off  do projecto

Outputs 

Principais
3 equipas formadas: A1, A2 e Logística
Área de Comunicação
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improvement leader, formando a equipa Bloom (ver anexo F). Cada membro de equipa 
definiu nesta fase os objectivos de desenvolvimento a atingir ao longo do projecto.   

Para além das equipas operacionais, a equipa de gestão de topo também foi envolvida. Esta 
equipa foi de extrema importância pois permitiu a vinculação do trabalho das três equipas 
operacionais, assumindo o comprometimento da empresa perante a importância deste 
projecto, simultaneamente promovendo a disseminação da cultura lean na divisão. Esta 
equipa engloba o plant manager da divisão, o responsável pelo departamento de Engenharia, 
o Gestor de Produção, a responsável pelo Técnico e Qualidade, o responsável pelo Serviço ao 
Cliente & Logística, e a responsável pela Garantia de Qualidade. A intervenção dos elementos 
responsáveis por áreas de suporte à produção foi fundamental para permitir a integração entre 
estas áreas e a produção, ao longo do projecto.  

A consulta do anexo B permite a visualização das quatro equipas no organigrama da divisão.  

4.1.2 Comunicação 

O trabalho a realizar pelas três equipas, embora se concentrasse em campos de acção 
distintos, teria que estar alinhado com o objectivo de melhorar a eficiência nas operações, 
sendo portanto fundamental a integração e partilha de informação entre todos os membros. As 
duas equipas das linhas A1 e A2 iriam ter um trabalho muito semelhante e portanto a sua 
interacção, ao longo do projecto, seria crucial de forma a promover sinergias de trabalho 
assim como desenho de soluções em conjunto. Estas sinergias evitariam repetição de esforços, 
optimizando o tempo e método de trabalho. Por outro lado, a comunicação entre as equipas 
das linhas com a equipa de Logística também teria que ser garantida, para esta poder 
desenvolver o seu trabalho de forma a atender às oportunidades de melhoria das linhas, a 
nível de abastecimento de materiais. 

Ficaram então, determinados nesta fase, pontos importantes relativamente à comunicação 
entre as equipas: 

• Regras de Equipa – Os membros acordaram em conjunto quais as regras de equipa a 
estabelecer, ficando estas expostas na sala de trabalho; 

• Área de Comunicação – Foi construída uma área de comunicação na fábrica, que para 
além de ser um ponto de encontro dos improvement agents no início e final do dia, 
seria também um espaço para futuras reuniões de produção. Nesta área delineou-se um 
espaço reservado para a equipa Bloom englobando um plano diário para todos os 
membros e um espaço reservado para afixar resultados diários do OEE de cada uma 
das linhas assim como indicadores de logística (ver Anexo G). A secção Bloom seria o 
local onde se iriam realizar as seguintes pequenas reuniões diárias, ao longo de todo o 
projecto: 

� Check in: reunião no início do dia, com a presença de todos os membros das 
três equipas, com dois objectivos distintos: planeamento das acções que cada 
um teria que fazer durante o dia; discussão de resultados dos indicadores do 
dia anterior assim como dos três principais problemas ocorridos; 

� Check out: reunião no final do dia, com a presença de todos os membros das 
três equipas, para se fazer o resumo geral das acções concretizadas e o porquê 
das não concluídas. 

• Team Barometer (Barómetro de Equipa) – É um documento que cada membro de 
equipa teria que preencher individualmente, uma vez por semana, dando pontuações a 
uma série de questões relacionadas com 6 grandes áreas: Impacto, Satisfação 
Individual, Clareza na direcção, Interacções de equipa e Apoio da equipa de gestão. 
Ficou acordado que no final de cada semana se faria a discussão da média dos 
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Diagnosticar

Duração 2 semanas (26.11.2007 - 07.12.2007)

Objectivo
Caracterizar a situação actual das três dimensões: Sistema 
Operativo; Infra-estrutura de Gestão; Mentalidades e 
Comportamentos 

Outputs 

Principais

• Sistema Operativo: ABC; MIFA, Diagramas  Spaghetti ; 
Manning; VA; Pareto das Paragens;
• Infra-estrutura Gestão: Avaliação IG actual
• Mentalidades e Comportamentos: Resultados do Inquérito

resultados com a equipa toda. O objectivo desta discussão é o levantamento de 
problemas nas diferentes áreas e posterior a tomada de acções que os possam resolver.  

4.1.3 Kick-off do projecto 

O kick off do projecto teve como objectivo oficializar o arranque do projecto a todos os 
colaboradores da divisão, abrangendo os três turnos de produção. Foi feita uma apresentação 
pelo plant manager na fábrica a todos os colaboradores, com a presença de todos os membros 
da equipa Bloom.  

4.2 Fase de Diagnóstico 

A fase de diagnóstico é composta por duas semanas de análise intensiva da situação actual das 
três dimensões: Sistema Operativo, Infra-estrutura de Gestão, Mentalidades e 
Comportamentos (tabela 2). O trabalho incidiu-se essencialmente sobre a dimensão do 
Sistema Operativo, de forma a conhecer todos os processos envolvidos na linha A1, utilização 
dos recursos humanos e abastecimento de materiais na linha. Esta fase termina com a 
apresentação do trabalho realizado à equipa de gestão de topo, gerando a discussão dos pontos 
fundamentais assim como formulação de possíveis acções futuras, garantindo-se assim a 
integração desta ao longo do projecto.   

Tabela 2 – Fase de Diagnosticar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Sistema Operativo 

 

O diagnóstico do Sistema Operativo englobou uma primeira avaliação do sistema operativo 
ao nível das ferramentas lean já utilizadas na fábrica e o diagnóstico da situação actual da 
linha A1 através da aplicação de diversas ferramentas de diagnóstico. 

Inicialmente foi definida a base line do OEE da linha A1 para que se ficasse a conhecer o 
valor a atingir no final de Março.  

Análise de OEE  

Sendo o objectivo proposto o aumento do OEE da linha A1, no início desta fase ficou 
definida a base line do indicador, ou seja o valor do qual se ia partir. Considerou-se como 
valor base, a média dos últimos três meses: Agosto, Setembro e Outubro. A equipa de 
projecto e a direcção considerou que os últimos três meses constituiriam uma base 
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representativa. O OEE obtido foi de 56%, sendo que o objectivo a atingir no fim da primeira 
onda seria de 66%. A tabela 3 consolida o valor obtido, já com a evolução para o mês de 
Novembro e objectivo a atingir no mês de Março.  

 

Tabela 3 – Base line do OEE da linha A1  

 

O OEE foi medido e acompanhado ao longo do programa, utilizando-se o diagrama waterfall 
– cascata, para expor os resultados mensais obtidos, de forma a identificar as principais perdas 
que contribuíram para o valor final de OEE. O diagrama waterfall no mês de Novembro é 
apresentado na figura 9:  

Figura 9 – Waterfall do OEE do mês de Novembro de 2007 da linha A1 

 

O mês de Novembro teve um valor de OEE particularmente bom principalmente pela quase 
inexistência de mudanças de produto, como se pode ver as perdas devidas a setup apenas 
representaram 2,9% do tempo planeado. As perdas externas, incluídas nas perdas de 
disponibilidade, que têm um peso de quase 10% podem ser devidas a tempos de paragem para 
refeição ou falta de material. As paragens para refeição foi um ponto bastante crítico que viria 
a ser discutido ao longo do projecto: quando a linha A1 funciona a três turnos são perdidos 90 
minutos (o tempo de refeição é de 30 minutos) de produção diária, o que se traduz em cerca 

OEE Novembro da linha A1 = 72% 
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de 6 p.p. de OEE (90 minutos em 24 horas). Normalmente, a linha A1 tem diversas mudanças 
ao longo do mês, sendo portanto o mês de Novembro, um mês invulgar e consequentemente o 
seu OEE não foi incluído no resultado da base line.  

 

Avaliação do Sistema Operativo  

A avaliação do Sistema Operativo teve como objectivo identificar em que nível a utilização 
de ferramentas lean se encontrava. Esta avaliação foi feita em conjunto pelas equipas 
operacionais, equipa de gestão e dois membros da fábrica de Scunthorpe: o improvement 
leader e operations manager. O resultado encontra-se no anexo H. 

A avaliação mostra que o Sistema Operativo tem muitas oportunidades de melhoria 
nomeadamente no que diz respeito a Segurança, Mudança de Ferramenta, Resolução de 
Problemas, 5S e Trabalho Normalizado.  

 

Ferramentas Diagnóstico 

 O objectivo principal do diagnóstico da situação actual do sistema operativo da linha A1 foi 
identificar as fontes de perda existentes nesta. O trabalho realizado foi essencialmente um 
trabalho de campo na linha, evitando o apoio em dados já existentes mas sim em factos 
observados e registados. 

A consulta do anexo I permitirá conhecer o layout da linha A1 com todos os seus processos. 
Resumidamente, a sequência dos processos principais, pelos quais um aerossol passa na linha 
A1 é: inserção de produto e de uma válvula (na máquina de produto); inserção de gás e 
cravação da válvula (na máquina de gás); passagem pelo banho a uma temperatura de cerca de 
40º para controlo de fugas; inserção de actuador (na máquina dos actuadores); inserção de 
uma tampa (na máquina faz tampas) e por fim os aerossóis são agrupados e filmados na 
máquina de filme, preparados para serem inseridos em caixas.  

Foram utilizadas diversas ferramentas para se conhecer todos os processos envolvidos na 
linha A1, utilização e descrição das tarefas dos operadores, e abastecimento de materiais na 
linha. Estas ferramentas são apresentadas nas secções seguintes através duma pequena 
introdução à ferramenta, resultados e observações, e oportunidades de melhoria encontradas. 
O procedimento seguido para aplicar cada uma das ferramentas pode ser consultado no Anexo 
J. 

 

1. Classificação ABC das famílias de produto da linha A1 

A caracterização das famílias de produto é habitualmente abordada através da Análise de 
Pareto8 ou Classificação ABC. Este método permite, consoante a contribuição de cada item 
analisado no valor total dos vários itens em estudo, identificar quais aqueles que representam 
maior riqueza para a empresa. Habitualmente 20% dos itens representam 80% do valor total. 
A análise ABC pode ser feita ao nível de Fornecedores, Clientes, Artigos, consoante o 
interesse do estudo em questão.    

                                                
8 A Análise de Pareto foi criada no séc. XIX por um economista italiano chamado Alfredo Pareto. 
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A classificação ABC das famílias de produto foi apenas uma análise intermédia para 
identificar em quais produtos, as ferramentas de diagnóstico se iriam incidir. Foi realizado um 
estudo dos dados do ano de 2007 relativos às quantidades produzidas de cada produto na linha 
A1, sendo estes depois agrupados em famílias de produto, resultando na classificação ABC 
(ver anexo K).  

O resultado da análise mostra que a família Airfreshener 300ML, pertencente à classe dos 
ambientadores, e Shaving Foam 100ML, pertencente à classe das espumas, são as famílias 
mais representativas sendo responsáveis por um volume de 7,6 milhões de unidades no 
período de análise. Esta análise foi acompanhada por uma consulta às previsões futuras dos 
produtos que estariam afectados à linha A1. Apurou-se que a família de produto Airfreshener 
300ML iria deixar de ser produzida no fim de Dezembro de 2007.  

Deste modo, teve que se garantir que as análises dos pontos seguintes fossem executadas 
quando estivesse em curso, na linha A1, um produto pertencente à classe das espumas. 

 

2. MIFA – Material and Information Flow Analysis 

Esta ferramenta foi desenvolvida por Taiichi Ohno9 como resposta à dificuldade sentida em 
identificar os desperdícios existentes, especialmente em diferentes áreas geográficas. A 
Toyota tem vindo a beneficiar do MIFA desde 1940 que acabou por se tornar a ferramenta 
base para o desenvolvimento de melhorias na empresa. O MIFA é utilizado para representar 
graficamente uma empresa através do mapeamento do fluxo de informação e materiais ao 
longo de toda a cadeia de valor. O principal objectivo desta ferramenta é identificar áreas de 
desperdício e quais as suas fontes.  

O MIFA é composto por duas partes distintas: uma relativa ao fluxo de informação e 
materiais entre a empresa e o seu fornecedor e cliente; outra concentra-se na esquematização 
do processo produtivo do produto em causa. Esta segunda parte é acompanhada pela medição 
do leadtime10 e distinção entre o tempo onde é acrescentado valor ao produto ou não.     

No contexto dos processos existentes na linha A1, o grande valor encontra-se nos processos 
de inserção de produto e gás, no entanto a colocação de actuadores e tampas também é 
importante. No entanto ao construir-se o MIFA verificou-se que existe elevado tempo de 
transporte ao longo da linha, tempo de espera e outros que não acrescentam valor nenhum ao 
produto.  

O MIFA construído para a linha A1 encontra-se no anexo K. 

As oportunidades de melhoria encontradas no MIFA apresentam-se de seguida: 

• Disponibilidade de materiais; 

• Elevados níveis de inventário ao longo da linha na forma de paletes;  

• Elevado tempo de downtime (avaria) na máquina de código de lata e máquina de 
filme; 

• Elevado tempo de mudança de ferramenta (changeover time/setup) da máquina dos 
actuadores; 

                                                
9 Reconhecido como o “Pai” do Sistema de Produção da Toyota, TPS (1912-1990). 
10 Leadtime neste contexto equivale ao tempo que um aerossol demora a atravessar a linha. 
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• Elevado leadtime = 22min; grande diferença entre este valor e o tempo de valor 
acrescentado11 = 5min (apenas 23% do leadtime). 

 

3. Manning  

Esta análise permite identificar o número de operadores e suas funções, assim como as 
diferentes configurações de layout existentes, de acordo com o tipo de produto que está na 
linha. É uma ferramenta essencialmente de carácter informativo.  

3.1 Resultados e Observações 

A análise foi feita para três tipos de produtos, ficando-se a conhecer as diferentes 
configurações de layout e o número e distribuição dos operadores por tarefas na linha (figura 
10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Análise Manning 

O resultado permite ficar a conhecer as posições de cada operador, aproveitando-se esta 
secção para fazer um pequeno resumo sobre as funções de alguns deles. A maquinista é 
responsável pelo abastecimento de válvulas nas duas máquinas de produto; a operadora da 
máquina das tampas e actuadores é responsável pelo abastecimento dos materiais nestas 
máquinas; o chefe de linha tem a função de fazer os controlos de qualidade e documentação 
assim como de assistir os problemas ao longo da linha.  

Esta análise também permite perceber que determinados produtos são mais favoráveis que 
outros. Por exemplo o produto representado pela cor verde, na figura 10, não precisa de passar 
pela máquina de filme, que é das mais críticas, nem necessita da máquina adicional do fim de 
linha, como os outros dois produtos representados. É de referir que os produtos representados 
a azul e vermelho, na figura 10, pertencem à classe das espumas que viria a ser a família de 
produto mais produzida a partir de 2008. 

                                                
11 O conceito de “valor acrescentado” será estudado no ponto Análise de Valor Acrescentado desta secção. 
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Distância percorida

(m)

Tempo a caminhar como % do 

tempo de observação

Chefe de linha 432,3 29%

Maquinista 354,7 24%
Operador de fim

de linha 539,4 36%

Observação durante 30 minutos

4. Diagrama de Spaghetti 

É uma ferramenta muito útil para identificar as tarefas executadas pelos operadores e o tempo 
que estes despendem a executá-las. É construída através da observação dos operadores e 
registo de todos os seus percursos durante 30 minutos.  

 

4.1 Resultados e observações  

Foi feito um diagrama de Spaghetti para o chefe de linha, maquinista e operador de fim de 
linha, sendo de salientar as distâncias percorridas por cada um deles durante 30 minutos de 
observação (tabela 4).  

Tabela 4 – Resultados dos diagramas de Spaghetti12 

 

 

 

 

 

 

 

É de seguida apresentado o exemplo do diagrama de Spaghetti referente ao chefe de linha 
(figura 11), encontrando-se os restantes no anexo K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Diagrama de Spaghetti do chefe de linha 

 

As oportunidades de melhoria identificadas nos diagramas de Spaghetti foram: 

• Distâncias percorridas pelos operadores; 

                                                
12 O tempo a caminhar como % do tempo de observação é obtido utilizando a distância e a velocidade standard 
de caminhada de 1,2 m/s. 
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• Layout do início de linha – alimentador de válvulas das duas máquinas de produto 
estão colocados em lados opostos da linha; 

• Layout do fim de linha. 

 

5. Análise de Valor Acrescentado 

Esta análise permite classificar as tarefas realizadas pelos operadores em tarefas de valor 
acrescentado, trabalho incidental e tarefas que não acrescentam valor. É então necessário 
compreender o que significa cada uma destas classificações. Esta classificação é determinada 
na óptica do cliente, ou seja, as tarefas são de valor acrescentado se forem importantes para o 
cliente, se este paga por elas. O trabalho incidental refere-se a trabalho que não acrescenta 
directamente valor mas que é necessário para manter as operações. O objectivo desta análise é 
identificar a percentagem de tempo em que os operadores, ao realizar as suas tarefas, 
acrescentam valor ao produto. 

5.1 Resultados e Observações 

A análise de valor acrescentado foi feita para o chefe de linha e maquinista e consistiu em 
registar todas as tarefas que cada um executou durante cerca de 20 minutos, e depois 
classificá-las como tarefas de valor acrescentado, trabalho incidental e tarefas sem valor 
acrescentado. Os resultados obtidos para cada um dos operadores em causa encontram-se na 
figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Resultados da análise de valor acrescentado para o chefe de linha e maquinista 

Como se pode observar, a percentagem de tempo em que o chefe de linha acrescenta valor é 
bastante reduzida: 11%, pois este passa a maior parte do tempo a assistir avarias dos 
equipamentos ao longo da linha, tarefas que efectivamente não acrescentam valor ao produto. 
A maquinista, por seu lado, como passa uma parte do tempo a abastecer a mesa de 
alimentação e alimentador de válvulas, tarefas que acrescentam valor, apresenta uma maior 
percentagem de tempo de valor acrescentado, 38%, ainda assim bastante reduzida.  A consulta 
do anexo K permite ver os resultados obtidos com mais detalhe. 

  

6. Análise Pareto das paragens  
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A análise Pareto das paragens tem como objectivo avaliar a importância de cada paragem 
ocorrida numa linha. Esta análise foi realizada tendo em conta a frequência de ocorrências 
assim como a média de duração de cada uma.  

A análise das principais paragens foi feita para os meses de Agosto a Outubro de 2007, e o 
seu resultado encontra-se no anexo K.   

As oportunidades de melhoria identificadas no Pareto das paragens foram as seguintes:  

• Tempo de mudança de produto; 

• Tempos de Refeição;  

• Tempo de avaria da Máquina de Código de lata. 

 

Resumo sobre as Ferramentas Diagnóstico 

As ferramentas de diagnóstico apresentadas foram de extrema utilidade na medida em que 
permitiram que as oportunidades de melhoria se tornassem visíveis de uma forma 
metodológica.  

Os operadores foram previamente informados que iriam ser observados na aplicação de 
determinadas ferramentas. No final das análises realizadas, foi feita uma apresentação a esses 
mesmos operadores dos resultados obtidos. Desta forma, estes ficaram sensibilizados para 
alguns factos bastante relevantes: 

• Na inexistência de desperdícios, um aerossol só demoraria 5 minutos a atravessar a 
linha (oportunidade tirada do MIFA: valor acrescentado=5min); 

• Distâncias percorridas por cada um dos operadores apresentam números 
surpreendentes (valores tirados do diagrama de Spaghetti: por exemplo a operadora do 
fim de linha percorre em média cerca de 8km num turno de oito horas); 

• Tempos de valor acrescentado muito reduzidos, entre os 10 e 40%.  

A apresentação destes resultados, em que os operadores estiveram directamente envolvidos, 
foi uma forma de os fazer sentir e expressar a efectiva necessidade de mudança. É de salientar 
a importância desta apresentação, que foi um primeiro passo para estes operadores analisarem 
o seu trabalho com outros olhos, sem a “cegueira” que a rotina lhes causa. Por outro lado, 
estes foram encorajados para apresentarem, sempre que oportuno, sugestões suas para 
melhorias futuras; foi bem frisado que estas sugestões são as mais valiosas por serem das 
pessoas que melhor conhecem a linha.    

4.2.2 Infra-estrutura de Gestão 

O diagnóstico da Infra-estrutura de Gestão tem como objectivo identificar as lacunas e os 
pontos fracos no modo como as pessoas e os processos são geridos.  

O diagnóstico foi feito através de uma avaliação de vários factores da Infra-estrutura de 
Gestão da divisão. A avaliação foi feita essencialmente pelo improvement leader, com uma 
aprovação do plant manager, seguindo uma tabela de critérios para cada uma dás áreas. Os 
resultados encontram-se no anexo H. 

Oportunidades de Melhoria encontradas: 

• Performance de Gestão 
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� Gestão visual não aplicada;  

� Os objectivos a cumprir na fábrica não são partilhados a níveis hierárquicos 
inferiores;  

� Não surgem acções correspondentes às métricas.  

• Construção de capacidade 

� Formação baseada em experiências partilhadas entre funções iguais; 

� Não há política de formação generalizada antes de nova função ou insuficiente; 

� Não há matrizes de áreas de formação a cada colaborador  

� Fraca gestão de carreira;  

� Instabilidade nas equipas de trabalho devido a constantes mudanças. 

• Infra-estrutura de melhoria 

� Não existe estrutura de melhoria contínua;  

� Falta de aplicação de resolução de problemas para identificação da causa raiz 
dos mesmos. 

• Funções de suporte 

� Necessária melhoria de comunicação;  

� Partilha de informação;  

� Cultura do desenrasque.  

• Reuniões 

� Pouco visíveis e fechadas a intervenientes;  

� Não há calendarização;  

� Falta de agendas; 

� Falta de recursos visuais de suporte;  

� Falta de informação actualizada;  

 

4.2.3 Mentalidades e Comportamentos 

A análise do estado actual desta dimensão foi feita através de um inquérito realizado a 150 
colaboradores da divisão Contract Operations, Vale de Cambra. Os inquéritos conduzidos 
envolveram cinco categorias distintas: Performance & Melhoria, Interacção, Pessoal, 
Remuneração, Bónus & Benefícios e Geral. Devido à dimensão do inquérito, este não é 
apresentado na presente Tese. Os resultados dos inquéritos são no geral positivos com 
destaque nas categorias Performance & Melhoria e Geral. É consensual que a mudança da 
forma de trabalhar irá melhorar a eficiência nas operações. 

As oportunidades de Melhoria encontradas nos resultados foram: 

• Tempo despendido pelo superior com a equipa de trabalho; 

• Promoções baseadas em mérito; 
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Desenhar

Duração 1 semana (10 - 14.12.2007)

Objectivo
Desenhar o estado futuro a atingir nas três 
dimensões: Sistema Operativo; Infra-estrutura de 
Gestão; Mentalidades e Comportamentos

Outputs 

Principais
Estado futuro dos três elementos

• Remuneração inferior à praticada por outras empresas; 

• Formação; 

• Conhecimento da existência de formação; 

• Desempenho reconhecido pela gestão de topo. 

 

4.3 Fase Desenhar 

Após serem identificadas na fase de diagnóstico, as oportunidades de melhoria em cada uma 
das três dimensões principais, procedeu-se ao desenho do estado futuro a atingir. A fase de 
desenhar consistiu em definir o estado futuro do Sistema Operativo, Infra-estrutura de Gestão 
e Mentalidades e Comportamentos (tabela 5).  

Tabela 5 – Fase Desenhar 

 

 

 

 

 

 

 

O estado futuro a desenhar alcança um compromisso entre o estado ideal e o estado actual, tal 
como mostra a figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Relação entre o estado actual, objectivo e ideal (McKinsey & Company, 2007) 
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O estado ideal caracteriza-se por um estado correspondente à “visão”, ou seja, um estado que 
garante o desempenho óptimo da organização. No entanto, existem restrições que não 
permitem atingir o estado ideal a curto prazo, direccionando a organização para o estado 
futuro: o estado-objectivo.  

 

 

4.3.1 Desenho do estado futuro do sistema operativo da linha A1 

Esta fase teve início com a definição do estado ideal do sistema operativo da linha A1. A 
equipa A1 reuniu-se durante um dia e através de um brainstorming chegou a diversas ideias 
relativas ao estado ideal. Foi um exercício em que cada um expressou a sua criatividade, visto 
que a definição deste estado não teria em conta qualquer tipo de restrição, ou seja, cada um se 
abstraiu das condições fronteira usuais (financeiras, de espaço, humanas, etc.) e contribuiu 
com ideias de “sonho impossível”. Este exercício, para além de proporcionar uma interacção 
dinâmica entre os membros de equipa, teve como objectivo definir ideias que com a análise 
das devidas restrições permitiram chegar a ideias concretizáveis. A definição do estado ideal 
englobou o desenho de um MIFA ideal sendo de seguida apresentadas algumas das ideias 
formuladas: 

• Layout em U, sem existência do banho e com cabine de gás no exterior; 

• Televisor que reporta o status e velocidade de cada equipamento; 

• Abastecimento de materiais através de um tapete que transportaria os materiais em 
caixas; 

A definição deste estado foi apenas uma acção intermediária, para se dar início ao desenho do 
estado futuro; as restrições do estado ideal prendem-se essencialmente com questões de 
investimento e legais (no caso da ideia de inexistência do banho porque é um requisito legal).   

Após a listagem das restrições do estado ideal foi definido o MIFA para o estado futuro, que 
pode ser consultado no anexo L. Estando determinado o MIFA futuro, foi necessário avaliar o 
gap entre este e o actual. Para isso foram detalhadas ideias de melhoria que permitissem 
alcançar o estado futuro, visando essencialmente a redução do tempo de valor não 
acrescentado: tempo de movimentação, de mudança e de avarias. Estas oportunidades 
abrangem acções a nível de layout, visibilidade e gestão visual da linha, disponibilidade de 
materiais, tempos de paragem, etc., que são apresentadas seguidamente. 

 

• Layout 

O layout foi uma questão bastante delicada dado que as linhas A1 e A2 irão ser mudadas 
para um novo pavilhão, que está ainda a ser construído, no ano presente. Desta forma não 
foi possível o desenho de alterações muito profundas no layout actual. Por outro lado, 
alterações que implicassem elevados investimentos estariam fora do âmbito do projecto.  

O desenho do layout futuro visava a disposição dos equipamentos em U que é a forma de 
layout mais eficiente, mas devido à futura mudança já referida, essa ideia ficou sem efeito 
para esta onda do programa. As alterações propostas para o layout visam então, uma 
redução no tempo de movimentação dos operadores, que como se verificou na fase de 
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diagnóstico é elevado, permitindo também um aumento no tempo de resposta a assistir os 
equipamentos. A figura 14 mostra as alterações que foram definidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestão Visual 

A nível de gestão visual, o estado futuro contempla uma linha com dispositivos visuais, 
para que a condição de cada equipamento seja exposta visualmente, tornando os inimigos 
da excelência operacional (o desperdício, a variabilidade e a inflexibilidade) óbvios para 
todos os operadores, para que uma acção correctiva possa ser tomada de imediato. Para 
além disso considerou-se fundamental a exposição de informação e de instruções de 
trabalho. 

 Abastecimento de materiais na linha 

O objectivo para este ponto ficou como definido como a eliminação de paletes na linha e 
consequentemente de movimentação de empilhadores na fábrica. Este ponto está 
relacionado directamente com o trabalho a desenvolver pela equipa da Logística: 
implementação do Mizusumashi: comboio logístico que abastece os materiais através de 
caixas em vez de paletes. Este ponto é fundamental para a redução de stocks de materiais 
na linha, promovendo também postos de trabalho mais organizados e transparentes. 

• Equipamentos 

Como se verificou na fase diagnóstico, a máquina de código de lata tem tempos de avaria 
muito elevados, o que levou a equipa a definir uma revisão do modo de funcionamento da 
máquina assim como a formação das pessoas que a operam. No limite, sugere-se a troca 
desta máquina por uma nova.  

• Standardização 

Relativamente a este ponto, o estado a atingir é a normalização do trabalho realizado por 
todos os operadores na linha A1.  

 

 

Figura 14 – Layout do estado futuro da linha A1 
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4.3.2 Desenho do estado futuro da Infra-estrutura de Gestão 

 

Foi necessário definir a infra-estrutura de gestão que suportasse o sistema operativo do estado 
futuro. O estado futuro desta dimensão abrange os seguintes pontos: 

• Gestão do desempenho: aumentar visibilidade dos KPI’s do negócio e da produção; 

• Desenho organizacional: clara definição de funções e responsabilização por 
resultados; 

• Processos de construção de capacidades: matriz de competências; 

• Processos das funções de suporte: aumentar visibilidade e acompanhamento do 
desempenho da manutenção; Logística, RH e Qualidade alinhados com os objectivos 
de produção; 

• Infra-estrutura de melhoria contínua: sistema de sugestões. 

 

4.3.3 Desenho do estado futuro das Mentalidades e Comportamentos 

 

Para além das duas dimensões referidas foi também necessário definir as Mentalidades e 
Comportamentos requeridos para sustentar a nova forma de trabalhar, de modo a minimizar o 
desperdício e maximizar as actividades que acrescentam valor. Definiu-se como prioridade 
promover o aumento das competências de liderança, execução, objectividade e melhoria 
contínua em todos os colaboradores através de: 

• Elevar o padrão de formação base – polivalência; 

• Responsabilização; 

• Bom nível de trabalho em equipa em todas as funções;  

• Encorajar a formulação de ideias e feedback; 

• Flexibilidade; 

• Disciplina; 

• Atitude de melhoria contínua. 

4.4 Fase Planear 

Após o desenho do estado futuro, foi necessário planear a forma de passar do estado actual 
para o estado definido. A implementação das acções necessárias para esta transformação será 
eficaz se tiver um suporte de planeamento que sirva de fio de conduta para o trabalho a 
realizar. Foi então definido ao longo desta fase o planeamento da fase de implementação com 
a descrição das acções necessárias, o responsável por estas e as respectivas deadlines (tabela 
6). O processo incluiu o planeamento das frentes de trabalho para alterar o sistema operativo, 
infra-estrutura de gestão e identificação de alavancas para a mudança das mentalidades e 
comportamentos. Esta fase termina com a aprovação oficial do plano, por parte dos 
intervenientes-chave. A aprovação é fundamental para garantir a adesão e compromisso de 
todos os envolvidos e consequente sucesso da implementação.  
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Planear

Duração 1 semana (17 - 21.12.2007)

Objectivo
Elaborar um plano de implementação composto 
pela descrição das actividades, datas de início e fim, 
afectação de recursos e responsabilidades

Outputs 

Principais
TIP -Tactical Implementation Plan

Tabela 6 – Fase de Planear 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Ferramenta TIP – Tactical Implementation Plan 

O TIP (Plano Táctico de Implementação) é uma ferramenta de gestão de projectos utilizada 
para ajudar a alcançar os objectivos de uma transformação lean. Este plano destina-se a ligar 
o estado actual ao estado futuro e a assegurar uma linguagem comum para a comunicação da 
mudança. É composto por um conjunto de actividades calendarizadas com a identificação das 
pessoas responsáveis pela execução destas. Esta foi a ferramenta utilizada para organizar as 
acções a implementar e que serviria de orientação e controlo ao longo de toda a fase de 
implementação.  

A estrutura de um TIP deve conter: 

1. Objectivos claros de implementação ligados à necessidade do negócio 

2. Conjunto de actividades hierarquizadas e calendarizadas, necessário para atingir os 
objectivos 

3. Pessoas responsáveis pela execução das actividades 

4. Coordenação de todas as áreas da organização envolvidas nos esforços de 
implementação 

 

A execução do TIP foi feita dividindo o documento nas três dimensões: Sistema Operativo, 
Infra-estrutura de Gestão e Mentalidades e Comportamentos. Para cada uma das dimensões 
foram identificadas as acções necessárias para atingir o estado futuro desenhado, visando o 
objectivo proposto de aumentar o OEE da linha A1, de 56% para 66% (ver anexo M).  

 

Dentro do Sistema Operativo definiram-se acções para as seguintes categorias:  

• Mudanças de layout; 

• Perdas de Disponibilidade; 

• Perdas de Velocidade; 

• Perdas de Qualidade; 

• Gestão Visual. 

Dentro da Infra-estrutura de Gestão definiram-se acções para as seguintes categorias:  

Perdas de OEE 
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• Gestão do Desempenho; 

• Funções de Apoio; 

• Descrição de tarefas e responsabilidades. 

Dentro das Mentalidades e Comportamentos definiram-se acções para a seguinte categoria:  

• Mudança das Mentalidades e Comportamentos. 

Foram definidas duas equipas: uma equipa operacional e outra de suporte. A equipa 
operacional seria responsável pela execução das acções e é composta pelos seguintes 
elementos: o Gestor de Produção, um chefe de linha da A1, um mecânico da Manutenção e 
um elemento da Qualidade. A equipa de suporte é constituída pelos elementos da equipa de 
improvement agents da A1, a sua responsabilidade seria fornecer os inputs para a equipa que 
vai executar. É importante salientar que a equipa operacional só faria sentido se fosse 
composta, não pelos elementos da equipa de projecto, mas sim por pessoas operacionais na 
fábrica. A escolha destas pessoas é uma forma de garantir a sustentabilidade das acções a 
implementar.  

Para além das duas equipas foi definido um membro que ficaria responsável pelo TIP, sendo 
este o Gestor de Produção. O owner do TIP é um responsável máximo, o TIP “pertence-lhe”, 
ou seja, tem que garantir que as acções são efectivamente realizadas. 

Numa perspectiva de gestão do projecto, ficaram nesta fase definidos dois pontos centrais: 

• Acompanhamento do progresso da implementação: ficou definido que a equipa 
operacional e de suporte se reuniriam uma vez por semana, durante a fase de 
implementação, para reportar os eventuais desvios ao TIP. Esta reunião iria ter lugar 
na área de comunicação para se executar a actualização do TIP, assinalando de uma 
forma visual as acções em atraso com a posterior tomada de contra-medidas (ver 
anexo M).  

• Coordenação do TIP: durante as semanas de implementação teria que existir um 
improvement agent da A1 que exercesse a função de coordenador do TIP. O 
coordenador do TIP tem a responsabilidade de definir end products, para cada semana 
atribuindo responsáveis por estes; consolidar inputs para as reuniões de check in; 
alinhar acções comuns com o coordenador do TIP da A2.  

Para que os quatro elementos da equipa tivessem a oportunidade de exercer a função, 
dividiram-se as semanas por cada um deles; a autora foi coordenadora do TIP durante 
as semanas 3, 4 e 10 da fase de implementação.  
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5 Implementação e Resultados 

A fase de implementação teve a duração de doze semanas, onde foram executadas as acções 
definidas no TIP. O Projecto de Dissertação terminou na semana dez, pelo que algumas das 
ferramentas apresentadas nesta secção não englobam a sua total implementação. 

A fase de implementação caracterizou-se por uma fase de estabilização seguida de uma 
optimização dos processos. Foi fundamental a consciência de que primeiro é necessário 
estabilizar as operações para reduzir a variabilidade. Esta estabilização constituiu um grande 
desafio, e teve um grande enfoque numa área específica: os 5S.  

É de salientar a oportunidade de formação adicional durante esta fase, através da participação 
no workshop Lean Thinking, na Universidade Lusíada e duma visita à fábrica da Actaris em 
Famalicão.   

Esta secção é organizada por algumas das grandes áreas definidas no TIP, nomeadamente no 
âmbito do Sistema Operativo, sendo depois apresentadas as principais acções executadas a 
nível da infra-estrutura de gestão e mentalidades e comportamentos.  

5.1 Ferramenta dos 5S 

A ferramenta dos 5S foi desenvolvida por Kaoru Ishikawa na década de 50. É um método 
normalizado, visual e simples para manter o local de trabalho numa condição óptima, de 
forma a eliminar o desperdício, variabilidade e inflexibilidade. Embora a ferramenta dos 5S 
não tenha impacto directo no OEE, esta é a base para que melhorias possam ser 
implementadas. É composta por 5 etapas, cada uma correspondente a um “S” em japonês: 
seiri (separar), seiton (situar), seiso (sanear), seiketsu (standardizar), shitsuke (sustentar). A 
definição de cada uma das etapas é descrita na figura 15: 

Figura 15 – Os 5S (McKinsey & Company, 2007) 
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É uma ferramenta muito simples que apenas visa um local de trabalho transparente, 
organizado e limpo. No entanto é um grande desafio manter o local de trabalho nestas 
condições, é necessário que os 5S façam parte da cultura da empresa. Sendo uma ferramenta 
simples mas difícil de sustentar teve-se a maior urgência em iniciar a sua implementação.  

 Implementação dos 5S 

O arranque dos 5S, ao contrário de todas as ferramentas e acções implementadas, teve início 
na primeira semana de diagnóstico. Tal como já foi explicado, é uma ferramenta simples mas 
difícil de sustentar, e por outro lado, o facto de se iniciar a sua implementação tão cedo 
permitiu o contacto imediato entre a equipa de projecto e os operadores da linha A1. Esta 
ferramenta acabou por ser uma actividade paralela a todo o projecto. 

1ºS – Separar 

O arranque desta ferramenta teve início com a formação dada aos operadores da linha A1 e da 
Manutenção. De seguida, procedeu-se à implementação do 1ºS – Separar, que consiste em 
eliminar todas as ferramentas e materiais não essenciais, do local de trabalho. Esta primeira 
etapa foi composta por duas acções fundamentais: 

• Paragem da linha durante 15 minutos para colocação de etiquetas vermelhas ao longo 
da linha (figura 16). Cada operador preencheu diversas etiquetas vermelhas 
descrevendo se o material em causa deveria ser removido ou reparado. Intervenientes: 
equipa da A1 juntamente com os operadores da linha. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Etiquetas vermelhas 

Esta paragem sensibilizou os operadores para a quantidade de materiais não 
necessários ou com alguns problemas de reparação, que existiam ao longo da linha. 
Foi explicado a todos os intervenientes a necessidade de continuar a preencher as 
etiquetas sempre que existissem ferramentas ou materiais não essenciais, sem fazer 
esta paragem da linha, ou seja, tornar uma acção de rotina de cada um. 

 

• Criação de um procedimento das etiquetas vermelhas onde são descritas as acções 
provenientes de cada etiqueta, com um responsável e uma data limite para a sua 
execução. Dada a quantidade de acções resultantes das etiquetas, ficou alocado um 
mecânico da Manutenção à linha A1 para resolver estas acções. 

2ºS – Situar 
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A implementação do 2ºS – Situar, que tem como objectivo a colocação de todos os materiais e 
ferramentas no seu lugar e traduziu-se em duas acções principais: 

• Delimitar as localizações de todos os materiais ao longo da linha assim como de 
equipamentos que são móveis, utilizando fita de marcação. Intervenientes: equipa da 
A1 juntamente com os operadores da linha. 

• Colocação de todas as ferramentas de suporte dos equipamentos que se encontravam 
até à data numa caixa, em quadros sombra, de forma a garantir um único espaço para 
cada item (figura 17). Cada equipamento ficou com um quadro sombra com as 
ferramentas necessárias para o operar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Exemplo de uma melhoria do 2º S na linha A1, colocação de quadro sombra  

3ºS – Sanear 

O 3ºS – Sanear, traduziu-se numa paragem da linha durante quatro horas para limpeza geral 
de toda a linha. A acção seguinte foi pintar o chão da linha de branco, com o objectivo de 
garantir a transparência requerida e maior comprometimento das pessoas para manter a linha 
limpa.  

A figura 18 mostra os resultados obtidos até esta fase, comparativamente com o estado 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Melhorias dos 2º e 3ºS na linha A1 
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4ºS – Standardizar 

Este S ainda não teve início mas irá incidir essencialmente sobre a criação de procedimentos 
de limpeza.  

5ºS - Sustentar 

Este “S” é o mais difícil de conseguir pois não engloba apenas acções a implementar, mas 
também e mais importante, depende das mentalidades e comportamentos das pessoas. Desta 
forma, para garantir a sustentabilidade das melhorias adquiridas com as acções realizadas, 
este “S” foi logo posto em prática após as acções resultantes do 1º e 2ºS – Separar e Situar, 
através da criação do processo de auditoria: 

• Definir a equipa de auditoria; 

• Definir as datas e periodicidade com que deve ser feita; 

• Realizar formulário de auditoria; 

• Realizar auditoria; 

• Definir acções para melhoria; 

• Afixar os resultados. 

As auditorias são controlos regulares para assegurar que os níveis de melhoria, uma vez 
alcançados, sejam mantidos. Como efeito secundário positivo, é uma forma de levar os 
elementos da gestão de topo à linha reforçando a sua presença e integração no projecto.   

Impacto dos 5S 

Os resultados da implementação desta ferramenta não se podem traduzir em pontos 
percentuais do OEE, no entanto são criadas condições que têm impacto positivo na 
performance da linha. A remoção de itens não necessários na linha, a organização e 
arrumação de cada item no seu lugar, e a manutenção destes numa condição óptima permitem 
uma melhor visibilidade e transparência na linha, o que terá impacto imediato no tempo de 
resposta dos operadores a avarias e na disponibilidade de ferramentas na linha. Por outro lado, 
a criação de um ambiente de trabalho limpo e organizado, tem impacto no desempenho dos 
operadores no sentido de aliviar a frustração e stress.  

 

As três dimensões na implementação dos 5S 

 

Esta pequena secção destina-se a salientar alguns pontos que ficam, de certa forma, 
camuflados ao serem descritas apenas as acções implementadas em cada etapa da ferramenta.  

Embora as acções realizadas sejam no âmbito do sistema operativo, é de salientar a presença 
das outras duas dimensões: infra-estrutura de gestão e mentalidades e comportamentos. 
Acções como a formação aos operadores, colocação de etiquetas vermelhas, por exemplo, 
permitiram o envolvimento destes contribuindo para a mudança das suas mentalidades, pois 
efectivamente estes aperceberam-se das vantagens que as acções realizadas têm no seu dia-a-
dia. Por outro lado, as paragens da linha para colocação de etiquetas e limpeza só foram 
possíveis com o suporte da infra-estrutura de gestão que permitiu que assim fosse. Também a 
participação de elementos como o plant manager nas auditorias é uma forma de garantir o 
envolvimento e suporte da infra-estrutura de gestão, sensibilizando os operadores da linha 



para isso. São factores intangíveis que não se traduzem em resultados mensuráveis, mas que 
são fundamentais para a concretização e posterior sucesso das acçõ

 

5.2 Gestão Visual 

5.2.1 Introdução do quadro de produção na linha A1

O quadro de produção contém informação relativa às quantidades produzidas por hora, OEE, 
principais problemas com os equipamentos, sugestões, evolução da ferramenta 5S e outros. A 
introdução deste quadro na linha permite a transparência de informação, dando de certa forma 
“vida” à linha pois esta comunica através do quadro o seu 
lado, esta ferramenta fomenta a comunicação entre a equipa de projecto e os operadores da 
linha. É apresentado na figura 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

A secção do lado esquerdo apresenta as quantidades produzidas por hora, colocando
íman verde sempre que este valor estiver acima da quantidade correspondente 
atingir: 66%, caso contrário coloca
também inclui as quantidades produzidas por cada turno e OEE diário. A secção do lado 
direito apresenta a evolução semanal do OEE, os principais problemas ocorridos ao longo de 
cada turno (TOP3), resultados dos 5S e o 
uma competição saudável entre estes. 
comunicação, por um lado da equipa do projecto com as pessoas da linha e por outro, estas 
últimas são encorajadas a expressar sugestões de melho

Todos os operadores tiveram formação quanto ao preenchimento de todos os campos do 
quadro, sendo este colocado na linha logo na primeira semana da fase de implementação.  

 

Impacto do quadro de produção

 A introdução do quadro de pro
operadores e o seu alinhamento com o obj
de responsabilidade às pessoas da linha, pois os resultados de cada hora 
expostos.  
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para isso. São factores intangíveis que não se traduzem em resultados mensuráveis, mas que 
são fundamentais para a concretização e posterior sucesso das acções de cada etapa dos 5S.  

Introdução do quadro de produção na linha A1 

O quadro de produção contém informação relativa às quantidades produzidas por hora, OEE, 
principais problemas com os equipamentos, sugestões, evolução da ferramenta 5S e outros. A 
introdução deste quadro na linha permite a transparência de informação, dando de certa forma 
“vida” à linha pois esta comunica através do quadro o seu status ao longo do dia. Por outro 
lado, esta ferramenta fomenta a comunicação entre a equipa de projecto e os operadores da 

É apresentado na figura 19, o quadro que foi colocado na linha A1.  

Figura 19 – Quadro de produção da linha A1 

secção do lado esquerdo apresenta as quantidades produzidas por hora, colocando
íman verde sempre que este valor estiver acima da quantidade correspondente 

, caso contrário coloca-se um íman vermelho. Para além disso
também inclui as quantidades produzidas por cada turno e OEE diário. A secção do lado 
direito apresenta a evolução semanal do OEE, os principais problemas ocorridos ao longo de 
cada turno (TOP3), resultados dos 5S e o Podium com as fotografias de cada turno criando 
uma competição saudável entre estes. A “Área Bloom” e “Comentários/Sugestões” permite a 
comunicação, por um lado da equipa do projecto com as pessoas da linha e por outro, estas 
últimas são encorajadas a expressar sugestões de melhoria, respectivamente.  

Todos os operadores tiveram formação quanto ao preenchimento de todos os campos do 
quadro, sendo este colocado na linha logo na primeira semana da fase de implementação.  

Impacto do quadro de produção 

A introdução do quadro de produção na linha permite primeiramente o envolvimento dos 
operadores e o seu alinhamento com o objectivo de aumentar o OEE para 66%. 
de responsabilidade às pessoas da linha, pois os resultados de cada hora e OEE diário 
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para isso. São factores intangíveis que não se traduzem em resultados mensuráveis, mas que 
es de cada etapa dos 5S.   

O quadro de produção contém informação relativa às quantidades produzidas por hora, OEE, 
principais problemas com os equipamentos, sugestões, evolução da ferramenta 5S e outros. A 
introdução deste quadro na linha permite a transparência de informação, dando de certa forma 

o do dia. Por outro 
lado, esta ferramenta fomenta a comunicação entre a equipa de projecto e os operadores da 

secção do lado esquerdo apresenta as quantidades produzidas por hora, colocando-se um 
íman verde sempre que este valor estiver acima da quantidade correspondente ao OEE a 

se um íman vermelho. Para além disso, esta secção 
também inclui as quantidades produzidas por cada turno e OEE diário. A secção do lado 
direito apresenta a evolução semanal do OEE, os principais problemas ocorridos ao longo de 

s de cada turno criando 
A “Área Bloom” e “Comentários/Sugestões” permite a 

comunicação, por um lado da equipa do projecto com as pessoas da linha e por outro, estas 
 

Todos os operadores tiveram formação quanto ao preenchimento de todos os campos do 
quadro, sendo este colocado na linha logo na primeira semana da fase de implementação.   

permite primeiramente o envolvimento dos 
%. Dá um sentido 
e OEE diário são 



Lean Transformation – Linha de enchimento de aerossóis A1 

 

40 

Por outro lado, acaba por ser uma ferramenta de comunicação numa dupla perspectiva: 
comunicação entre a equipa de projecto e equipa da linha; comunicação da linha 
respectivamente ao seu status. Permite a transparência de informação, nomeadamente no que 
diz respeito aos problemas ocorridos durante o turno, permite que estes se tornem visíveis 
para todos, em vez de “escondidos” nos registos de linha.  

5.2.2 Ferramenta SOP’s – Standard Operations Procedures 

Os SOP’s são instruções de trabalho normalizadas que têm como objectivo garantir que todos 
os operadores trabalham da mesma maneira e da melhor maneira. É comum ao falar com 
diferentes operadores, obter respostas distintas quanto à forma de operar determinado 
equipamento. Cada um faz “à sua maneira” não existindo um fio condutor para a execução 
das diversas tarefas necessárias para operar cada equipamento. Por outro lado, a existência de 
SOP’s na linha, também permite a melhor e mais rápida integração de operadores novos na 
linha.  

Esta ferramenta, embora vise a standardização do trabalho, está incluída na gestão visual da 
linha pois as instruções de trabalho só têm o efeito requerido se estiverem expostas na linha, à 
vista para todos os colaboradores.  

 

Implementação dos SOP’s 

A implementação dos SOP’s englobou as seguintes etapas: 

• Recolha de informação através da consulta de todos os operadores relativamente às 
tarefas necessárias para operar da melhor forma cada equipamento; 

• Acordo entre as três equipas operacionais relativamente ao formato digital dos 
SOP’s, de forma a escolher um formato o mais visual e apelativo possível, para 
garantir que as instruções iriam ser usadas; 

• Realizar uma instrução de trabalho para cada equipamento descrevendo o 
funcionamento operacional deste; 

• Aprovação oficial pelo Gestor de Produção de cada instrução de trabalho; 

• Colocação das instruções realizadas na linha. 

Foram então colocadas instruções de trabalho em todos os equipamentos, podendo-se ver na 
figura 20 um exemplo de uma instrução na máquina de código da lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Instrução de trabalho da máquina de código de lata exposta na linha A1

 

A consulta do anexo N permite visualizar algumas

 

Impacto dos SOP’s 

Os standards são os alicerces da melhoria contínua. 
uma plataforma para melhoria ao reunir as melhores práticas de operar cada equipamento. Ao 
garantir uma forma standard de operar, a colocação de instruções de trabalho na linha red
variabilidade promovendo em simultâneo a sustentabilidade da melhoria. Por outro 
também muito importante, 
funcionarem como uma forma de ensino para os operadores. 

5.3 Perdas de Disponibilidade

A autora ficou responsável por 
descritas na secção, embora executada em equipa, 
forma a garantir o cumprimento efectivo das acções.
as perdas por avaria, por setup

5.3.1 Ferramenta dos 5 Porquês

A ferramenta dos 5 Porquês é uma ferramenta de resolução de problemas que tem como 
objectivo identificar a causa raiz de um problema ocorrido. Consiste em perguntar porquê 
que não seja mais possível continuar a perguntar porquê, ou seja, até ser identificada a ca
raiz, tal como mostra o esquema da figura 21
raiz, definem-se acções de forma a evitar que o problema volte a oc
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Instrução de trabalho da máquina de código de lata exposta na linha A1

A consulta do anexo N permite visualizar algumas das instruções de trabalho realizadas. 

são os alicerces da melhoria contínua. A implementação dos SOP’s estabelece 
uma plataforma para melhoria ao reunir as melhores práticas de operar cada equipamento. Ao 

de operar, a colocação de instruções de trabalho na linha red
variabilidade promovendo em simultâneo a sustentabilidade da melhoria. Por outro 
também muito importante, os SOP’s promovem um especial impulso à formação ao 
funcionarem como uma forma de ensino para os operadores.  

Perdas de Disponibilidade 

autora ficou responsável por este tópico do TIP  portanto a implementação das ferramentas 
descritas na secção, embora executada em equipa, teve que ser monitorizada pela autora de 
forma a garantir o cumprimento efectivo das acções. As perdas de disponibili

setup e externas.  

Ferramenta dos 5 Porquês 

A ferramenta dos 5 Porquês é uma ferramenta de resolução de problemas que tem como 
objectivo identificar a causa raiz de um problema ocorrido. Consiste em perguntar porquê 
que não seja mais possível continuar a perguntar porquê, ou seja, até ser identificada a ca

omo mostra o esquema da figura 21. Encontrada a causa raiz ou possíveis causas 
se acções de forma a evitar que o problema volte a ocorrer.  
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Instrução de trabalho da máquina de código de lata exposta na linha A1 

instruções de trabalho realizadas.  

implementação dos SOP’s estabelece 
uma plataforma para melhoria ao reunir as melhores práticas de operar cada equipamento. Ao 

de operar, a colocação de instruções de trabalho na linha reduz a 
variabilidade promovendo em simultâneo a sustentabilidade da melhoria. Por outro lado e 

os SOP’s promovem um especial impulso à formação ao 

portanto a implementação das ferramentas 
teve que ser monitorizada pela autora de 
As perdas de disponibilidade englobam 

A ferramenta dos 5 Porquês é uma ferramenta de resolução de problemas que tem como 
objectivo identificar a causa raiz de um problema ocorrido. Consiste em perguntar porquê até 
que não seja mais possível continuar a perguntar porquê, ou seja, até ser identificada a causa 

Encontrada a causa raiz ou possíveis causas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação dos 5 Porquês

O arranque desta ferramenta teve início com a formação dada a todos os operadores da linha 
A1 e membros da Manutenção. A sua implementação consistiu 

• Colocação de um quadro de 5 Porquês na linha

 

 

 

 

 

 

 

Figura

• Criação de um procediment
deveria ser feito para os principais problemas registados na secção “TOP3” do quadro 
de linha; o exercício deveria ser feito 
operador do equipamento onde
acções que resultassem do exercício iriam ser colocadas na secção “lista de acções”, 
ficando nesta lista bem expresso os responsáveis por cada acção e respectivas 
deadlines. A figura 23 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 – Relação entre quadro de produção e o dos 5 Porquês
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Figura 21 – Os 5 Porquês 

Implementação dos 5 Porquês 

O arranque desta ferramenta teve início com a formação dada a todos os operadores da linha 
A1 e membros da Manutenção. A sua implementação consistiu nas seguintes etapas:

Colocação de um quadro de 5 Porquês na linha, como se pode observar na 

Figura 22 – Quadro dos 5 Porquês na linha A1 

Criação de um procedimento de como utilizar a ferramenta. O exercício
para os principais problemas registados na secção “TOP3” do quadro 

; o exercício deveria ser feito pelos seguintes intervenientes: 
operador do equipamento onde ocorresse a avaria, e um membro da Manut
acções que resultassem do exercício iriam ser colocadas na secção “lista de acções”, 
ficando nesta lista bem expresso os responsáveis por cada acção e respectivas 

 explica o processo descrito.  

Relação entre quadro de produção e o dos 5 Porquês 
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O arranque desta ferramenta teve início com a formação dada a todos os operadores da linha 
nas seguintes etapas: 

, como se pode observar na figura 22;  

O exercício de 5 porquês 
para os principais problemas registados na secção “TOP3” do quadro 

pelos seguintes intervenientes: chefe de linha, 
e um membro da Manutenção; as 

acções que resultassem do exercício iriam ser colocadas na secção “lista de acções”, 
ficando nesta lista bem expresso os responsáveis por cada acção e respectivas 
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Actualmente os exercícios realizados têm sido sempre acompanhados por um elemento da 
equipa da A1, como forma de apoio e coaching aos operadores, visto ser um processo de 
resolver problemas, completamente novo com o qual estes ainda não se sentem totalmente 
confortáveis. No entanto, o objectivo é estar cada vez menos presente dando-lhes autonomia 
suficiente para dar seguimento natural à realização do exercício.  

Impacto dos 5 Porquês 

Esta ferramenta tem impacto directo no OEE, nomeadamente na redução das perdas de 
disponibilidade que são devidas a avarias. A ferramenta foi implementada e no presente os 
operadores têm vindo a familiarizar-se com todo o processo, sendo difícil de quantificar, neste 
momento, o impacto na redução das perdas por avaria. Pretende-se aplicar esta ferramenta não 
só às avarias, mas também sempre que ocorra qualquer tipo de problema, ou seja, a ideia é 
que a resolução de problemas faça parte do dia-a-dia das pessoas. 

Por outro lado, a introdução do quadro de resolução de problemas na linha, para além de 
causar impacto visual, permite a interacção entre as pessoas da linha através da resolução de 
problemas em conjunto.   

5.3.2 Ferramenta SMED – Single Minute Exchange of Die 

A mudança de produtos, ferramentas ou ajustes feitos no decorrer de processo é normalmente 
designada por setup ou changeover. Durante o setup o processo não produz valor, apenas 
aumenta o custo e o tempo. Deste modo, é entendido como desperdício e como tal deve ser 
eliminado. As técnicas de mudança rápida de ferramenta, vulgarmente designadas por quick 
changeover, têm vindo a ser desenvolvidas e aplicadas na generalidade das organizações 
industriais para dar resposta às pressões de mercado: redução de quantidades de fabrico, de 
stocks, tempos e custos. Dentro destas, a mais popular é a SMED.  

A ferramenta SMED – Single Minute Exchange of Die, tem como objectivo a redução e 
optimização dos tempos de Setup. Single Minute significa que idealmente o tempo de 
mudança de ferramentas deveria ser menor que dez minutos, ou seja apenas com um dígito: 
single digit minute. Esta abordagem foi primeiramente desenvolvida no Japão, pela Toyota, 
por Shigeo Shingo (1909-1990) nos anos 1960s.  

O SMED é a chave para se obter flexibilidade, pois permite alcançar tempos de mudança 
reduzidos, promovendo um aumento da frequência de mudanças e consequentemente uma 
maior diversidade de produtos produzidos. Por outro lado, permite um aumento de capacidade 
visto que, o que se reduz em tempos de mudança traduz-se num aumento dos tempos 
produtivos.  

A metodologia SMED envolve seis etapas que se apresentam no esquema da figura 24: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da implementação destas etapas, até ao presente foram implementadas as primeiras 
quatro etapas sendo estas apresentadas seguidamente. 
operadores têm na implementação desta ferramenta. O envolvimento destes é
necessária para melhorar e acrescentar valor. 

Implementação do SMED 

Antes de se proceder à execução das seis etapas, foi dada a formação SMED a todos os 
operadores e mecânicos da Manutenção. 
teórica, também incluiu um jogo prático
ferramenta e com as suas ideias, e orientação da equipa da A1, melhorar esta “mudança” de 
sete minutos para 9 segundos. 

 

 

 

O tempo de mudança é o tempo total que medeia entre a última peça de um lote e a primeira 
peça boa do lote seguinte em condições de produção normalizadas

 

 

 

 

Figura 

Na linha A1 existem cinco tipos de mudança
control, os dados de 2007 relativamente aos tempos de mudança para 
(tabela 7).  

Medir tempo total de mudança
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Figura 24 – As seis etapas do SMED 

No âmbito da implementação destas etapas, até ao presente foram implementadas as primeiras 
quatro etapas sendo estas apresentadas seguidamente. É de salientar a importância que os 

mplementação desta ferramenta. O envolvimento destes é
melhorar e acrescentar valor.  

Antes de se proceder à execução das seis etapas, foi dada a formação SMED a todos os 
operadores e mecânicos da Manutenção. A formação para além de incluir uma componente 

um jogo prático onde todos puderam participar numa mudança de 
ferramenta e com as suas ideias, e orientação da equipa da A1, melhorar esta “mudança” de 
sete minutos para 9 segundos.  

O tempo de mudança é o tempo total que medeia entre a última peça de um lote e a primeira 
peça boa do lote seguinte em condições de produção normalizadas (figura 25)

Figura 25 – Tempo total de uma mudança 

tipos de mudança de produto, tendo sido recolhidos, do 
, os dados de 2007 relativamente aos tempos de mudança para cada uma das variantes 

 

Medir tempo total de mudança 
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No âmbito da implementação destas etapas, até ao presente foram implementadas as primeiras 
É de salientar a importância que os 

mplementação desta ferramenta. O envolvimento destes é condição 

Antes de se proceder à execução das seis etapas, foi dada a formação SMED a todos os 
A formação para além de incluir uma componente 
onde todos puderam participar numa mudança de 

ferramenta e com as suas ideias, e orientação da equipa da A1, melhorar esta “mudança” de 

O tempo de mudança é o tempo total que medeia entre a última peça de um lote e a primeira 
(figura 25).  

, tendo sido recolhidos, do shop floor 
cada uma das variantes 



Tipo de Mudança

Altura e produto

Diâmetro e altura

Produto

Diâmetro, altura e produto

Diâmetro e produto

Tabela 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além dos dados obtidos, também foram filmad
conhecer melhor os passos a executar 

 

 

Esta etapa consiste em identificar quais os passos internos e externos de uma mudança. Os 
passos internos são aqueles q
linha não está a produzir; os passos ext
mudança, só podem ser feitos quando a produção está em curso, ou seja antes 
mudança. A figura 26 explica a diferença entre os dois tipos de passos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação desta etapa foi feita em conjunto com os operadores através da observaç
das filmagens realizadas. Os operadores analisaram a mudança
elementares e atribuindo a cada elemento a categoria de interno ou externo. 
identificados como passos externos por exemplo: limpeza de ferramentas, preparar e reunir as 
novas ferramentas, documentação. 

  

 

Esta etapa visa converter tempo que actualmente é
externos para fora do âmbito da mudança. Desta forma garante
prontos para, quando a linha parar para mu

Definir passos internos e externos 

Retirar passos externos do âmbito da mudança 

Figura 26 
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Tipo de Mudança
Duração (min)

Média 2007

Duração (horas)

Média 2007

Altura e produto 115 1,9

Diâmetro e altura 158 2,6

Produto 30 0,5

Diâmetro, altura e produto 140 2,3

Diâmetro e produto 110 1,8

7 – Tempos de mudança da linha A1 de 2007 

Para além dos dados obtidos, também foram filmadas diferentes mudanças para se ficar 
a executar e a distribuição de tarefas entre os operadores. 

Esta etapa consiste em identificar quais os passos internos e externos de uma mudança. Os 
passos internos são aqueles que só podem ser dados durante a mudança, ou seja quando a 
linha não está a produzir; os passos externos são aqueles que, embora relacionados com a 
mudança, só podem ser feitos quando a produção está em curso, ou seja antes 

explica a diferença entre os dois tipos de passos.  

A implementação desta etapa foi feita em conjunto com os operadores através da observaç
das filmagens realizadas. Os operadores analisaram a mudança, dividindo-a nos seus passos 
elementares e atribuindo a cada elemento a categoria de interno ou externo. 
identificados como passos externos por exemplo: limpeza de ferramentas, preparar e reunir as 
novas ferramentas, documentação.  

Esta etapa visa converter tempo que actualmente é interno em externo, e transferir
externos para fora do âmbito da mudança. Desta forma garante-se que os operadores estejam 

quando a linha parar para mudança, efectuarem apenas o que só pode ser feito 

Definir passos internos e externos  

xternos do âmbito da mudança  

 – Passos internos e externos de uma mudança 
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Duração (horas)

Média 2007

as diferentes mudanças para se ficar a 
distribuição de tarefas entre os operadores.  

Esta etapa consiste em identificar quais os passos internos e externos de uma mudança. Os 
a mudança, ou seja quando a 

ernos são aqueles que, embora relacionados com a 
mudança, só podem ser feitos quando a produção está em curso, ou seja antes ou depois da 

A implementação desta etapa foi feita em conjunto com os operadores através da observação 
a nos seus passos 

elementares e atribuindo a cada elemento a categoria de interno ou externo. Foram 
identificados como passos externos por exemplo: limpeza de ferramentas, preparar e reunir as 

e transferir passos 
se que os operadores estejam 

dança, efectuarem apenas o que só pode ser feito 



com os equipamentos parados, ou seja, assegurar que estes ajam com antecipação e 
sincronização. 

O trabalho realizado nesta etapa passou por organizar a informação obtida na etapa anterior e 
criar procedimentos com as tarefas que devem ser realizadas meia, uma ou duas horas antes 
de uma mudança dependendo de que tipo de 
funcionam como uma lista normalizada de controlo dos preparativos da mudança, por onde o 
chefe de linha se deve seguir, para assegurar que nenhuma tarefa fica esquecida. 

 

 

Esta etapa visa reconfigurar os passos identificados como 
simplificá-los através de análise de desperdício

A implementação desta etapa incluiu uma nova observação dos filmes com os operadores de 
forma a serem identificadas oportunidades de melhoria nos passos internos. As principais 
oportunidades identificadas resumem
operadores e sua sincronização; 

1. Distribuição das tarefas pelos operadores

 

A principal oportunidade de melhoria
sincronização dos operadores. As mudanças eram
equipamentos iam sendo operados sequencialmente em vez de se operarem em paralelo. 
Foram feitos o levantamento e registo de todas 
Observou-se que, geralmente, apenas trê
mais críticos, ficando as restantes desaproveitadas. 
ineficiência foram:  

• Redistribuição de tarefas pelos operadores

• Cronograma para cada mudança para ajustar a sequência e d
(ver anexo O) 

A condição necessária para que o plano de mudança
formação das pessoas. Deste modo procedeu
continua no presente a ser realizado, sendo um processo gradual que terá mais impacto num 
futuro próximo. A figura 27 inclui um esquema resumo do que se observou da distribuição de 
tarefas durante uma mudança, e 
atingir: formação das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

Encurtar passos internos 
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com os equipamentos parados, ou seja, assegurar que estes ajam com antecipação e 

O trabalho realizado nesta etapa passou por organizar a informação obtida na etapa anterior e 
os com as tarefas que devem ser realizadas meia, uma ou duas horas antes 
dependendo de que tipo de mudança se trata. Estes procedimentos 

funcionam como uma lista normalizada de controlo dos preparativos da mudança, por onde o 
se deve seguir, para assegurar que nenhuma tarefa fica esquecida. 

onfigurar os passos identificados como internos, de forma a encurtá
vés de análise de desperdício.  

A implementação desta etapa incluiu uma nova observação dos filmes com os operadores de 
forma a serem identificadas oportunidades de melhoria nos passos internos. As principais 

resumem-se nos seguintes pontos: distribuição das t
operadores e sua sincronização; desperdício na execução de tarefas simples.  

Distribuição das tarefas pelos operadores e sincronização; 

A principal oportunidade de melhoria prendeu-se com a distribuição de tarefas e 
sincronização dos operadores. As mudanças eram feitas de uma forma sequencial:
equipamentos iam sendo operados sequencialmente em vez de se operarem em paralelo. 
Foram feitos o levantamento e registo de todas as operações realizadas por cada operador. 

geralmente, apenas três pessoas executavam a mudança dos equipamentos 
ficando as restantes desaproveitadas. As acções realizadas, como resposta a esta 

refas pelos operadores; 

Cronograma para cada mudança para ajustar a sequência e distribuição dos passos. 

o necessária para que o plano de mudança pudesse ser concretizado 
Deste modo procedeu-se a um plano de formação dos operadores que 

continua no presente a ser realizado, sendo um processo gradual que terá mais impacto num 
inclui um esquema resumo do que se observou da distribuição de 

tarefas durante uma mudança, e o que se formulou como objectivo e qual a solução para o 
atingir: formação das pessoas.   

Encurtar passos internos  

Linha de enchimento de aerossóis A1 

 

com os equipamentos parados, ou seja, assegurar que estes ajam com antecipação e 

O trabalho realizado nesta etapa passou por organizar a informação obtida na etapa anterior e 
os com as tarefas que devem ser realizadas meia, uma ou duas horas antes 

Estes procedimentos 
funcionam como uma lista normalizada de controlo dos preparativos da mudança, por onde o 

se deve seguir, para assegurar que nenhuma tarefa fica esquecida.  

internos, de forma a encurtá-los ou 

A implementação desta etapa incluiu uma nova observação dos filmes com os operadores de 
forma a serem identificadas oportunidades de melhoria nos passos internos. As principais 

se nos seguintes pontos: distribuição das tarefas pelos 
 

se com a distribuição de tarefas e 
feitas de uma forma sequencial: os 

equipamentos iam sendo operados sequencialmente em vez de se operarem em paralelo. 
as operações realizadas por cada operador. 

os equipamentos 
As acções realizadas, como resposta a esta 

istribuição dos passos. 

pudesse ser concretizado seria a 
e a um plano de formação dos operadores que 

continua no presente a ser realizado, sendo um processo gradual que terá mais impacto num 
inclui um esquema resumo do que se observou da distribuição de 

o que se formulou como objectivo e qual a solução para o 
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Figura 27 – Objectivo para a etapa 4 do SMED 

 

2. Desperdício na execução de tarefas simples 

Durante a observação dos filmes com os operadores, foram apontadas diversas tarefas que 
embora simples, despendiam um tempo elevado. Este excesso de tempo devia-se 
essencialmente a dois factores: 

• Armazenagem de todas as ferramentas de suporte à mudança (chave de fendas, chave 
de bocas, martelo, etc.) numa caixa; 

• Sistemas de fixação com parafusos complicados de apertar e desapertar.  

 

Objectivo  

Actividades em Paralelo 

Sincronização postos trabalho 

Trabalho de Equipa 

Situação Actual 

Actividades em Sequência 

Recursos desaproveitados 



As ferramentas de suporte à mudança encontravam
como se viu na secção 5.1) e portanto usufruir delas, de imediato, era complicado pois a caixa 
poderia estar em qualquer parte da
desperdício de tempo, para além de causar a desconcentração dos operadores. 
quadros sombra, já referida a propósito das acções do 2ºS (
também para este problema.  

No que diz respeito à questão dos parafusos, 
operadores, estes foram trocados por manípulos de simples aperto
necessário qualquer tipo de cha
fácil aplicação permitiu passar a desapertar ou apertar os manípulos em cerca de 5 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Exemplo de uma melhoria SMED praticada na linha A1, colocação de apertos de fixação 

Estas tarefas simples que normalmente demoravam poucos minutos, com estas acções 
passaram à casa dos segundos, o que, acumulado traz uma redução de tempo considerável. 

 

 

 

Esta etapa consiste em analisar os passos externos 
melhoria de forma a encurtar o seu tempo. Embora já 
mudança, ainda não se procedeu à sua optimização. 

 

 

 

Esta etapa consiste na execuçã
e para cada mudança. A realização dos SOPs de mudança ainda não teve início porque só faz 
sentido ser feita, quando a nova forma de trabalhar estiver 
No entanto, é uma etapa de enorme importância para consolidar o presente processo de 
formação dos operadores e que irá ser implementada até ao fim do mês de Março. 

Aperfeiçoar passos externos 

Normalizar o novo procedimento 
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à mudança encontravam-se todas numa caixa de ferramentas (
e portanto usufruir delas, de imediato, era complicado pois a caixa 

poderia estar em qualquer parte da linha. A procura constante destas ferramentas
de tempo, para além de causar a desconcentração dos operadores. 

quadros sombra, já referida a propósito das acções do 2ºS (secção 5.1) foi uma solução 

No que diz respeito à questão dos parafusos, como resposta a uma ideia sugerida por um dos 
foram trocados por manípulos de simples aperto, não sendo sequer 
r tipo de chave (figura 28). A adopção de sistemas de fixaçã

fácil aplicação permitiu passar a desapertar ou apertar os manípulos em cerca de 5 segundos. 

Exemplo de uma melhoria SMED praticada na linha A1, colocação de apertos de fixação 

rápida 

Estas tarefas simples que normalmente demoravam poucos minutos, com estas acções 
passaram à casa dos segundos, o que, acumulado traz uma redução de tempo considerável. 

Esta etapa consiste em analisar os passos externos identificados e encontrar oportunidades de 
melhoria de forma a encurtar o seu tempo. Embora já reconhecidas as tarefas externas à 
mudança, ainda não se procedeu à sua optimização.  

Esta etapa consiste na execução de instruções de trabalho, SOPs, para todos os equipamentos 
e para cada mudança. A realização dos SOPs de mudança ainda não teve início porque só faz 

quando a nova forma de trabalhar estiver totalmente definida e estabilizada. 
to, é uma etapa de enorme importância para consolidar o presente processo de 

formação dos operadores e que irá ser implementada até ao fim do mês de Março. 

Aperfeiçoar passos externos  

Normalizar o novo procedimento setup  

Linha de enchimento de aerossóis A1 

 

se todas numa caixa de ferramentas (tal 
e portanto usufruir delas, de imediato, era complicado pois a caixa 

ra constante destas ferramentas era um 
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como resposta a uma ideia sugerida por um dos 
não sendo sequer 

A adopção de sistemas de fixação de rápida e 
fácil aplicação permitiu passar a desapertar ou apertar os manípulos em cerca de 5 segundos.  

Exemplo de uma melhoria SMED praticada na linha A1, colocação de apertos de fixação 

Estas tarefas simples que normalmente demoravam poucos minutos, com estas acções 
passaram à casa dos segundos, o que, acumulado traz uma redução de tempo considerável.  

identificados e encontrar oportunidades de 
as tarefas externas à 

, SOPs, para todos os equipamentos 
e para cada mudança. A realização dos SOPs de mudança ainda não teve início porque só faz 

definida e estabilizada. 
to, é uma etapa de enorme importância para consolidar o presente processo de 

formação dos operadores e que irá ser implementada até ao fim do mês de Março.  
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Tipo de Mudança
Duração (min)

Média 2007

Duração (min) 

Mudança mais 

recente

Redução de 

tempo (%)

Altura e produto 115 40 65%

Diâmetro e altura 158 55 65%

Produto 30 20 33%

Resultados do SMED 

Como já foi referido, está a decorrer a formação de todos os operadores para balancear as 
tarefas das mudanças, portanto o novo procedimento de mudança não está ainda estabilizado. 
No entanto, são apresentados os resultados das mudanças mais recentes, que foram efectuadas 
já com diversos equipamentos a serem operados simultaneamente, com o apoio e coaching de 
um mecânico. Estas mudanças foram feitas seguindo o plano de mudança efectuado (ver 
anexo O) que serviu como orientação para o trabalho de todos os intervenientes. A tabela 8 
apresenta os resultados obtidos face aos valores médios apresentados na etapa 1. Apenas são 
apresentados três tipos de mudança porque foram os que foram executados com o novo 
procedimento.  

Tabela 8 – Resultados das mudanças mais recentes 

 

Como se pode ver os resultados foram bastante positivos, sendo de realçar a mudança de 
altura e produto, e diâmetro e altura, em que o seu tempo foi reduzido em 65%. O 
envolvimento das pessoas, aproveitando as suas ideias e sugestões permitiu alcançar ganhos 
significativos com o mínimo de investimento.  

É também de realçar a importância da implementação dos 5S e o seu contributo para a 
melhoria dos tempos de mudança: a organização do local de trabalho é fundamental para 
proporcionar visibilidade e transparência, disponibilidade de todas as ferramentas sem que o 
operador tenha que se deslocar, e até um ambiente confortável que estimule a motivação da 
equipa.    

 

Trabalho futuro para o SMED 

Numa perspectiva do trabalho futuro, o objectivo é estabilizar o novo procedimento de 
mudança através do prosseguimento da formação. A equipa da A1 irá continuar a acompanhar 
o desempenho dos setups e proceder à sua normalização. Assim que o processo estabilize, é 
necessário definir novas metas a atingir, e continuar a procura incansável de oportunidades de 
melhoria. A aplicação sistemática da optimização de passos externos e internos, apoiada em 
processos de simplificação e de uniformização de procedimentos de trabalho, resulta na 
melhoria contínua dos tempos de setup. Estas ideias podem ser traduzidas no gráfico da figura 
29, que é relativo ao tempo de mudança de altura e produto, de forma a representar o que foi 
feito até ao presente e as perspectivas de trabalho futuro.   
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Figura 29 – Exemplo da evolução do tempo de mudança de altura e produto e objectivo futuro 

 

As três dimensões na implementação do SMED 

  

A implementação do SMED compreendeu alterações significativas no sistema operativo da 
linha A1, essencialmente na forma de operar uma mudança. No entanto os resultados obtidos 
só foram possíveis devido à integração dos três elementos da excelência operacional. Em 
primeiro lugar, são os operadores quem fazem as mudanças, portanto, acções como a 
formação de SMED dada, observação dos filmes com estes, recolha das suas ideias e 
sugestões, são uma forma de garantir o seu envolvimento e compromisso com o objectivo de 
redução dos tempos de setup.  

Sendo a formação dos operadores condição necessária para o balanceamento das tarefas ao 
longo da linha, esta só foi possível com o apoio da infra-estrutura de gestão que permitiu as 
paragens de linha sendo alocados mecânicos responsáveis pela formação das pessoas.  

Convém então frisar que, por detrás das melhorias visíveis, especificamente aspectos técnicos, 
organização dos postos de trabalho e execução de operações em paralelo, existe a mudança 
das mentalidades das pessoas e o suporte da infra-estrutura de gestão que permitiram os 
resultados obtidos.  

     

5.4 Perdas de Velocidade 

As perdas de velocidade são devidas a micro paragens ou a perdas de velocidade. Micro 
paragens são aquelas paragens que não são consideradas como avarias e que têm duração 
inferior a 1 minuto. As perdas de velocidade referem-se à não utilização da velocidade 
correcta na linha, ou seja, existe para cada produto uma cadência teórica e nem sempre a 
velocidade da linha corresponde a esse valor.  



Lean Transformation – Linha de enchimento de aerossóis A1 

 

51 

As perdas de velocidade actualmente não são registadas, obtendo-se o seu valor pela diferença 
entre o tempo planeado e as restantes perdas (disponibilidade e qualidade). Isto significa que 
no valor das perdas de velocidade não é possível distinguir o peso de cada uma das perdas: 
por micro paragem ou por velocidade.  

Como resposta à necessidade de se identificar e perceber as causas de ocorrência de micro 
paragens e perdas de velocidade, foram colocados na linha registos para cada uma destas 
perdas.  

5.4.1 Registo das Micro paragens 

Foi colocado um registo em cada equipamento no qual o seu operador responsável teria que 
registar cada vez que uma micro paragem ocorria. Este registo continha os seguintes campos: 
qual a causa da micro paragem e número de vezes que acontece (figura 30). 

 

Figura 30 – Registo de micro paragens da linha A1 

O objectivo da colocação destes registos na linha foi a recolha de dados concretos 
relativamente às principais micro paragens, para depois em discussão com os operadores 
formular possíveis acções que evitassem ou reduzissem a ocorrência de tais paragens. É de 
referir a quantidade surpreendente de micro paragens que ocorreram em determinados dias, o 
que acabou por sensibilizar as pessoas para o peso que estas paragens de segundos podem ter 
no final de um dia ou mesmo de um turno. São apresentados de seguida os resultados obtidos, 
relativos a registos das últimas três semanas de Fevereiro, dos três equipamentos que mais 
micro paragens registaram (análise ABC) e respectivas acções a tomar (figura 31). A 
formulação destas acções foi feita com base em exercícios de cinco porquês, tendo sido 
definidos os devidos responsáveis pela sua execução. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – ABC das micro paragens 
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Como se pode observar os números obtidos são surpreendentes sendo de salientar a máquina 
de produto que parou 1335 vezes durante as três semanas de observação. As acções irão ser 
implementadas e será necessário verificar se estas conduzem efectivamente à redução de 
ocorrência de paragens.  

5.4.2 Registo das Perdas de Velocidade 

A colocação de registos de perdas de velocidade teve como objectivo verificar se a velocidade 
da linha correspondia à cadência teórica, e no caso de isso não acontecer, identificar as causas 
de tal facto. Por outro lado, estes registos foram uma forma de consciencializar as pessoas da 
importância da utilização da velocidade correcta e do seu impacto no OEE.  

Este registo apenas se refere à máquina de gás, pois é esta que marca a velocidade da linha e 
portanto as cadências teóricas são resultado da cadência máxima da máquina de gás para cada 
produto. O chefe de linha ficou responsável por registar a velocidade da máquina do gás em 
todas as horas do turno, verificando se estava abaixo da cadência teórica, e se sim explicar o 
motivo.  

Verificou-se que a velocidade obtida era frequentemente inferior à cadência teórica. Devido a 
uma avaria de uma das cabeças de gás, a linha apenas trabalhava com três cabeças em vez de 
quatro. A prática de um exercício de 5 Porquês permitiu chegar à seguinte acção: colocação 
de um carrinho na linha que tivesse uma bomba de gás e uma cabeça de cravação adicional.  

  

 

5.3 Infra-estrutura de Gestão  

No que diz respeito aos restantes dois elementos da excelência operacional, a infra-estrutura 
de gestão e mentalidades e comportamentos, também foram tomadas acções fundamentais 
para suporte do sistema operativo. Para além do seu contributo e presença na implementação 
das ferramentas apresentadas anteriormente, são apresentadas nesta secção, iniciativas mais 
específicas para cada uma delas. É de referir que as acções destas duas dimensões estão 
perfeitamente interligadas   

 

Relativamente à infra-estrutura de gestão, as principais acções realizadas foram: 

1. Identificação de indicadores de desempenho e sua exposição na fábrica 

Desde o início da implementação que os operadores da linha A1 tiveram conhecimento do 
indicador a melhorar, o OEE, e este passou a fazer parte da sua rotina com a colocação do 
quadro de produção na linha. A exposição do indicador, não só na linha através do quadro de 
produção, mas também na área de comunicação que se destina aos colaboradores da fábrica, 
foi fundamental para tornar visível aos olhos de todos, o objectivo de atingir a excelência 
operacional.  

2. Estabilização das equipas de linha 

A estabilização das equipas é uma questão mais específica que se refere à variabilidade 
existente nas equipas de linha. No início do projecto a mudança de pessoas na linha era 
constante, pelo que foi imprescindível definir esta acção no âmbito da infra-estrutura de 
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gestão. A partir de Fevereiro as equipas começaram a estabilizar, também como condição 
necessária para o sucesso da implementação do SMED, que como se verificou só é possível 
com uma equipa base.  

3. Introdução do cell leader 

Embora esta acção não tivesse sido planeada, ou seja, não faz parte do conjunto de acções que 
foram definidas no TIP, foi posta em prática na semana 9 de implementação. Como já foi 
referido, o objectivo deste projecto é implementar melhorias e assegurar que estas serão 
sustentadas no futuro. Para isso, a ideia inicial era, no final de Março, um dos elementos da 
equipa Bloom exercer a função de cell leader que tem a responsabilidade de manter as 
melhorias implementadas. Como resposta à urgência de sustentar estas melhorias, e no âmbito 
de um barómetro de equipa em que se discutiu esta questão, surgiu esta acção de antecipar a 
entrada do cell leader nas linhas.  

Ainda nesta dimensão é de salientar um evento bastante interessante que consistiu na 
apresentação de três elementos operacionais das linhas A1, A2 e armazém, ao plant manager 
da fábrica. Os chefes de linha da A1 e A2 e o responsável pelo armazém fizeram duas 
apresentações ao plant manager, ao longo da implementação, com o objectivo de relatar as 
principais acções implementadas, assim como dificuldades sentidas e eventuais sugestões de 
melhoria. Foi uma forma de encurtar a “distância” que existe entre estes patamares e também 
de promover o envolvimento das pessoas. 

 

5.4 Mentalidades e Comportamentos 

No que diz respeito às mentalidades e comportamentos, foram estabelecidas desde a terceira 
semana de implementação, três reuniões fundamentais: 

• Reunião de passagem de turno: tem como objectivo a revisão das últimas oito horas de 
produção, definição de objectivos e metas. Esta reunião é feita junto ao quadro de 
linha com o chefe de linha e equipa do turno que entra. Este chefe de linha 
previamente obtém as informações do turno anterior com o homólogo, e depois 
transmite-a para a sua equipa. É uma forma normalizada de proceder a passagem de 
turno e que tem a grande vantagem de alertar os operadores para os problemas 
ocorridos no turno anterior para que estes fiquem preparados para agir com 
antecipação.  

• Reunião de TOP3: esta reunião é feita semanalmente com o objectivo de rever os três 
principais problemas ocorridos na semana anterior, na presença de um membro da 
equipa de projecto, um chefe de linha, um mecânico e o gestor de produção. O output 
desta reunião é um conjunto de exercícios de 5 Porquês a realizar de forma a serem 
formuladas acções que, quando postas em prática, evitem a nova ocorrência destes 
problemas.  

• Reunião de Produção: esta reunião é feita diariamente com um elemento de cada uma 
das áreas de suporte à produção para serem discutidos os problemas do dia anterior; 
esta reunião é fundamental para garantir que integração das áreas de suporte com a 
produção: é que os benefícios de uma boa performance da linha só podem ser obtidos 
se as áreas de suporte estiverem a responder de uma forma eficaz às suas necessidades.    
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5.5 Resultados do OEE  

Nesta secção são apresentados os valores mensais do OEE da linha A1 obtidos ao longo da 
primeira onda, desde Novembro de 2007 até Fevereiro de 2008. É feita uma discussão dos 
resultados com a devida explicação para cada valor obtido.  

Convém desde já salientar que a performance da linha A1 varia consideravelmente de acordo 
com o tipo de produto em curso. Ao longo destes quatro meses estiveram essencialmente dois 
tipos de produto na linha: um produto da classe de ambientadores e um produto do tipo 
espuma. Os produtos do tipo espuma têm determinadas particularidades que condicionam 
negativamente a linha, como por exemplo: utilizam as duas máquinas de produto, máquina de 
filme, e uma máquina adicional no fim de linha, o que se reflecte no valor do leadtime. Por 
outro lado, este tem repercussões na máquina de gás que provoca paragens críticas.  

É de seguida apresentada a evolução do OEE nos últimos quatro meses (figura 32). 

 

Figura 32 – Evolução do OEE da linha A1 

 

Novembro e Dezembro 

Na secção relativa ao diagnóstico (4.2.1) já foi discutida a causa do valor particularmente 
elevado do mês de Novembro. A quase inexistência de setups nesse mês, aliada à presença 
permanente de um produto, pertencente à classe dos ambientadores, especialmente favorável 
da linha A1, explica o valor de OEE igual a 72%. Na fase de diagnóstico também foi referida 
a análise de consulta às previsões futuras dos produtos que estariam afectados à linha A1, 
apurando-se que este produto iria deixar de ser produzido a partir de 2008.  

O mês de Dezembro apresenta também um valor positivo, 69%, dado que a linha A1 produziu 
as últimas ordens do produto ambientador que terminaria no final do ano 2007.  
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É também importante referir que durante estes dois meses a linha nem sempre esteve a três 
turnos, não sendo portanto tão afectada pelas paragens de refeição como nos meses de Janeiro 
e Fevereiro em que a linha trabalhou sempre a três turnos. 

 

Janeiro  

No mês de Janeiro, entraram os produtos espuma em curso que, tal como já foi dito, são 
produtos críticos e com bastantes especificidades sendo de esperar uma redução considerável 
no OEE. No entanto, como se pode observar o valor obtido foi de 67%, praticamente o 
mesmo de Dezembro. O mês de Janeiro foi quando teve início a fase de implementação, 
sendo de salientar que a base para as melhorias já estava a ser implementada – os 5S. Por 
outro lado a colocação de uma ferramenta visual como o quadro de produção na linha, na 
primeira semana deste mês, sensibilizou os operadores para a melhoria dos resultados a 
atingir. Foram notórios o interesse e motivação pela simples colocação de um íman verde à 
frente da quantidade produzida por hora. O factor motivação teve claramente uma influência 
positiva nos resultados.  

 

Fevereiro  

A waterfall do mês de Fevereiro permite identificar as principais perdas ocorridas para este 
mês (figura 33).  

Figura 33 – Waterfall do mês de Fevereiro de 2008 

O mês de Fevereiro teve como principais perdas, as perdas de velocidade e externas. Tal 
como se constatou na secção 5.4, o número de micro paragens ocorridas registou valores 
bastante elevados; por outro lado, o problema ocorrido numa das cabeças de gás provocou a 
constante utilização de velocidade inferior à cadência teórica.  

OEE Fevereiro da linha A1 = 66,3% 
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No que diz respeito às perdas externas, a falta de material foi excepcionalmente elevada 
durante este mês, acrescida das paragens para refeição tendo em conta que a linha funcionou 
sempre a três turnos. Sempre que a linha funciona a três turnos, as paragens de refeição 
somam um total de 90 minutos por dia, ou seja, cerca 6 p.p. de OEE (1,5 horas em 24 horas) o 
que não acontece no caso de estar a um ou dois turnos. 

É de referir que relativamente às perdas de velocidade, resultaram as acções já descritas na 
secção 5.4, sendo de esperar que haja uma redução no mês de Março. Quanto às perdas 
externas é uma questão crítica visto que a equipa não pode actuar directamente sobre elas, 
pois envolvem problemas mais complexos de funções de suporte e não da linha A1 
propriamente dita.  

Pode-se ver que as perdas de setup têm um peso relativamente baixo correspondente a 3,9%, e 
muito embora as melhorias do SMED sejam mais visíveis no presente mês, as primeiras 
etapas desta ferramenta ainda foram realizadas em Fevereiro, como por exemplo: a formação 
dada aos operadores, filmagem de diversas mudanças, observação dos filmes com a 
participação de todos.  

O objectivo de atingir um OEE de 66% foi cumprido, esperando-se para o mês de Março 
progressos neste valor através da redução do tempo de mudança assim como das perdas de 
velocidade.  
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6 Contributos do Projecto-piloto no Reino Unido 

 

Esta secção destina-se a realçar alguns pontos que acabam por passar despercebidos ao longo 
da descrição da transformação lean ocorrida em Vale de Cambra. 

O projecto-piloto decorrido no Reino Unido teve importantes contributos para a primeira onda 
do roll out do programa em Vale de Cambra. No final do piloto, a equipa reuniu-se para, de 
uma forma construtiva, identificar as dificuldades sentidas e planear a nova onda de modo a 
que estas pudessem ser ultrapassadas ou diminuídas.  

A variabilidade registada nos valores obtidos ao longo do piloto foi a alavanca para a 
definição de dois pontos fundamentais para a primeira onda: 

• Integração das funções de suporte à produção no projecto, logo de início; 

• Implementação prévia dos 5S com arranque durante a fase de diagnóstico. 

Estas duas acções foram identificadas como fundamentais para combater a variabilidade, e 
consequentemente a estabilização das operações. 

Por outro lado, a implementação de determinadas acções foram bastante antecipadas pelo 
facto de já existir um modelo de alguns end products provenientes do projecto-piloto, sendo 
de salientar a área de comunicação, os quadros de linha e de 5 Porquês. Foram três 
ferramentas de comunicação fundamentais, cujos modelos ficaram definidos no projecto-
piloto e que na primeira onda apenas se teve que implementar.  

 

Numa perspectiva mais pessoal, a participação no projecto-piloto no Reino Unido constituiu o 
primeiro contacto da autora com a actividade empresarial revelando-se uma experiência muito 
enriquecedora a nível pessoal e profissional. A integração num ambiente de trabalho 
multicultural foi um grande desafio, onde foram ultrapassadas com sucesso, barreiras 
provenientes de culturas e métodos de trabalho totalmente diferentes. Também a participação 
activa em eventos como vídeo-conferências para todas as plataformas da ColepCCL foram de 
extrema importância e responsabilidade. Esta experiência possibilitou oportunidades de 
aprendizagem da autora a vários níveis: técnicos, língua inglesa, comunicação e autonomia. 
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7 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

Os objectivos propostos para cada uma das fases constituintes do Projecto foram alcançados 
traduzindo-se em resultados muito positivos em diversas perspectivas, sendo de salientar o 
aumento de 10 p.p. do OEE da linha A1.  

A linha A1 sofreu grandes alterações ao longo dos últimos quatro meses. Foram estabelecidos 
os alicerces de melhoria contínua através da implementação dos 5S e introdução de instruções 
de trabalho - SOP’s, na linha. Por outro lado, a redução dos tempos de setup em cerca de 65% 
para algumas mudanças, através da implementação do SMED, assim como a introdução da 
ferramenta de resolução de problemas dos 5 Porquês conduziram à optimização do sistema 
operativo. 

Para além do trabalho realizado a nível de alterações físicas da linha, e não menos importante, 
foi o de início de mudança das mentalidades das pessoas que a operam. O grande esforço para 
contrariar a frase tão comum “sempre foi assim”, foi um grande desafio sendo que foi 
fundamental o constante envolvimento das pessoas no projecto através das formações dadas, 
atribuição de responsabilidades e sugestões recolhidas. A integração das diferentes áreas de 
suporte e o envolvimento dos seus responsáveis na procura de soluções que beneficiassem 
todas as partes foi igualmente importante. São factores intangíveis que não se traduzem em 
resultados mensuráveis mas que são condição necessária para assegurar a sustentabilidade das 
melhorias já implementadas.  

A filosofia de melhoria contínua, que constituiu o fio condutor das etapas ao longo do 
Projecto, tem uma particularidade especial, que é o inconformismo absoluto com qualquer 
desperdício e a procura incansável de melhorias. Nesta perspectiva, os resultados obtidos 
poderão ainda ser melhorados, salientando-se a oportunidade de melhoria nos tempos de 
mudança de ferramenta. 

A próxima transformação lean irá incidir-se noutras linhas da fábrica, no entanto, na opinião 
da autora, as funções de apoio de planeamento e formulação de produto deveriam também ser 
alvo de aplicação das ferramentas lean. As perdas devidas a aspectos externos à linha têm um 
peso elevado e devem portanto ser atacadas.  

O Projecto de Dissertação representou uma mais valia muito significativa na integração dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado. Adquiriu um carácter eminentemente 
operacional mas sempre com uma noção clara sobre as orientações estratégicas da empresa. O 
Projecto revelou-se extremamente completo na medida em que permitiu adquirir diversos 
conhecimentos técnicos, aliado a uma perspectiva de gestão de projectos permitindo 
desenvolver capacidades de gestão de tempo e recursos, de forma a cumprir deadlines 
exigentes. O contacto directo, por um lado com os operadores da fábrica e por outro com os 
elementos da equipa de gestão contribuiu muito positivamente para a formação pessoal e 
profissional da autora. 
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ANEXO A: Informação adicional sobre a ColepCCL 

Figura 34 – Organização da ColepCCL 
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 Figura 35 – Clientes da ColepCCL 
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Figura 36 – Produtos de Consumo  
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ANEXO B: Organigrama da Divisão Contract Operations em Portugal 
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ANEXO C: Organização dos recursos do Programa Bloom 
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ANEXO D: Roll out do Programa Bloom  
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ANEXO E: Lista de Formações obtidas no projecto-piloto 

 

1- Prepare phase 

2- Diagnose phase 

3- Design phase 

4- Plan phase 

5- Implementation phase 

6- Refine phase 

7- Lean Transformation overview 

8- Lean Principles 

9- Losses 

10- Operating System Quick Assessment 

11-  OEE – Overall Equipment Effectiveness 

12-  Diagnose Guides 

13-  MIFA training 

14-  5S training 

15-  SMED training 

16-  SOP’s training 

17- Feedback training 

18- Total Preventive Maintenance training 

19-  Problem Solving Tools 

20-  Performance Management 
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ANEXO F: Equipa Bloom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Equipa Bloom 
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ANEXO G: Área de Comunicação   

 

Figura 38 – Área de Comunicação 

• Quadros da Secção Bloom da Área de Comunicação 

 

Figura 39 – Quadros da secção Bloom 
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ANEXO H: Resultado da Avaliação do Sistema Operativo e Infra-
estrutura de Gestão 

 

• Sistema Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Resultados da Avaliação do Sistema Operativo 

 

 

 

 

 

 

1 – Não existentes 

5 – Implementadas totalmente 
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• Infra-estrutura de Gestão  

 

 

1 – Não existentes 

5 – Implementadas totalmente 
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ANEXO I: Processos envolvidos na linha A1 

 

 

Figura 41 – Layout da linha A1 

Legenda e descrição 

 

1- Mesa de alimentação onde são colocados os aerossóis para iniciar o processo 

2- Máquina do Produto Pamasol onde é feita: colocação de produto (existem três cabeças 
de produto); inserção de uma válvula e colocação da mesma válvula 

3- Máquina de Produto Aerofil (o mesmo processo que a Pamasol) 

4- Máquina de Gás onde é feita a cravação da válvula e posterior colocação de gás 
(existem quatro cabeças de gás) 

5- Balança  

6- Banho com água a uma temperatura de 40ºC que apenas existe para controlo de fugas 
de ar 

7- Máquina de actuadores onde é colocado um actuador no aerossol 

8- Máquina das tampas onde é inserida a tampa do aerossol 

9- Máquina de código de lata onde é registado o código no fundo da lata 

10- Máquina de filme onde os aerossóis são embalados em grupos de 4, 6 ou 8 

11- Máquina de fechar caixas 
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ANEXO J: Guias Diagnóstico 

 

• MIFA 
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• Spaghetti 

 

• Manning 
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• Valor Acrescentado 

• Pareto das Paragens 
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ANEXO K: Resultados das Ferramentas de Diagnóstico 

 

• Análise ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Resultado da análise ABC de famílias de produto 
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• MIFA – Material and Information Flow Analysis  

 

Figura 43 – Material and Information Flow Analysis 

• Spaghetti (para um tempo de observação de 30 minutos) 

1- Maquinista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Diagrama de Spaghetti da maquinista 
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2- Operador do fim de linha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 – Diagrama de Spaghetti para operador do fim de linha 

 

 

• Análise de Valor Acrescentado detalhada 

1- Chefe de linha 
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2- Maquinista 

 

 

 

• Pareto das Paragens tendo em conta a frequência de avarias (dados de Agosto, 
Setembro e Outubro 
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ANEXO L: MIFA do estado futuro 

 

 

 

Figura 46 – MIFA do estado futuro 
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ANEXO M: TIP - Tactical Implementation Plan 

 

• TIP realizado na fase de planear  

Figura 47 – TIP – Tactical Implementation Plan da linha A1 
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• Exemplo de um TIP actualizado durante a fase de implementação 
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ANEXO N: Instruções de Trabalho – SOP’s 

 

• Instrução de trabalho da máquina de Produto Aerofil 
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• Instrução de trabalho da Máquina de Produto Pamasol 
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ANEXO O: Planos de Mudança da etapa 4 do SMED 

 

• Mudança de Altura e Produto 
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• Mudança de Altura e Diâmetro 

 

Mudança de Produto 
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