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Resumo  

 

Num período de grave crise económica com a maioria dos mercados a registarem recessões 

significativas e com o mercado cada vez mais competitivo, questões relacionadas com a 

qualidade e o baixo custo adquirem vital importância para a subsistência das empresas.  

Assim, a garantia de prosperidade das indústrias poderá ser atingida através da análise do 

sistema de gestão vigente e de oportunidades de melhoria do processo de produção, visando a 

mudança de paradigmas e a eliminação de tudo o que não acrescente valor para a empresa, 

isto é, a eliminação de desperdícios.  

A metodologia Lean tem vindo a afirmar-se no contexto mundial, com diversas 

multinacionais a implementarem as suas técnicas e ferramentas e a obterem bons resultados 

na redução de custos, na melhoria de qualidade, na relação com o cliente e no relacionamento 

entre os intervenientes nos processos da empresa. Contudo, a sua implementação em 

pequenas empresas e em sociedades com menos recursos tem gerado discussão sobre quais as 

ferramentas ideais, quais as adaptações necessárias e as suas limitações. 

Neste projeto será debatida e estudada uma situação de implementação com a análise de 

resultados e acompanhamento de um caso prático numa empresa que tem como principal 

atividade o fabrico de materiais plásticos. 

Consoante os tipos de ineficiências encontradas, escolheram-se as ferramentas mais 

adequadas para solucionar o problema e foram feitas medições, auditorias e criados sistemas 

de controlo para garantir a sustentabilidade deste projeto para o futuro. 

O caso de estudo permite reconhecer que a identificação de desperdícios através de 

ferramentas Lean é facilmente aplicável na empresa em questão e a importância desta 

metodologia que é sustentada pelos ganhos obtidos sem introdução de grandes investimentos 

na maioria das situações. 
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Lean Manufacturing in plastics factory 

 

Abstract 

In a period of severe economic crisis with the majority markets registering significant 

recessions and the market increasingly competitive, quality and low cost issues gain vital 

importance to companies survival. 

Therefore, the guarantee of prosperity of enterprises business can be achieved by examining 

the existing management system and opportunities for production process improvement in 

order to shift paradigms and aiming the elimination of all the non added-value to the 

company, i.e. waste elimination.  

Lean methodology has been stating itself in the global context, with several multinationals 

implementing their techniques and tools, obtaining good results in costs reducing, quality 

improvement, customer relations and relationship between actors in the business processes. 

However, their implementation in small enterprises with fewer resources generates discussion 

on which are the most adequate tools, as well as the necessary adaptations and limitations. 

This project intends to study and debate such implementation by closely following a case 

study in a company whose main activity is the manufacture of plastics.  

According to the inefficiency types found, the most appropriate tools were chosen in order to 

solve the problem and measurements were made, audit and control systems designed to 

ensure the sustainability of this project for the future. 

This case study allows the recognition that waste identification by means of Lean tools may 

easily be applied to the enterprise in question and the importance of this methodology is 

supported by the obtained gains without introducing large investments in most situations. 
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1 Introdução 

Devido à crise financeira atual com a maioria dos mercados a registarem recessões 

significativas e à forte concorrência industrial, as empresas necessitam impreterivelmente de 

otimizar os seus métodos de produção e de orientar os seus serviços, de modo a alcançar 

vantagens competitivas relativamente aos principais concorrentes e a garantir a satisfação 

total do cliente final. 

Na tentativa de garantir essa satisfação e assegurar a sustentabilidade da organização, diversas 

empresas têm-se preocupado em ir além da utilização de altos investimentos comerciais e 

operacionais ou técnicos e tecnológicos. Essas empresas têm conseguido responder às 

necessidades do mercado e acompanhar as mudanças graduais e evoluções globais, através da 

apreensão e aplicação de novas filosofias de trabalho, apesar de um resistente ceticismo em 

Portugal face a qualquer tipo de alteração.  

É com o cenário de base anteriormente caracterizado que será abordado e debatido um 

possível caminho, entre vários, para a melhoria dos métodos de gestão e processos produtivos 

de uma empresa, a filosofia Lean ou produção magra.  

1.1 Apresentação da XC Consultores, Lda 

A XC Consultores, Lda. é uma empresa de consultadoria, fundada em finais de 1995, cuja 

atividade principal teve início na prestação de serviços de consultadoria na área da Qualidade. 

A evolução do mercado e também a própria evolução das normas ISO propiciaram a 

ramificação das atividades para áreas como o Ambiente, Organização, Produção, Higiene e 

Segurança e Estratégia. 

Os limites geográficos de Portugal foram em 2002 ultrapassados com projetos de 

implementação de sistemas de qualidade em Espanha e na Polónia. O crescimento externo 

não se limitou ao mercado europeu. Em 2006 foi criada a XC Brasil e em 2011 a XC 

Marrocos. Paralelamente concretizou-se uma consolidação no mercado nacional com 

expansão para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. (XC consultores, 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 - Localização geográfica da XC 
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Tem como principal missão criar valor aos clientes, colaboradores e acionistas, garantindo 

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

As suas ações assentam em 7 valores fundamentais: 

• Orientação ao cliente – A satisfação do cliente prevalece como a maior 

prioridade para a empresa. Mais importante que vender muitos produtos, será 

cumprir todos os requisitos do cliente e garantir a sua fidelização. 

• Respeitar a cultura do cliente – Colocar-se lado a lado com os clientes, 

construir as soluções conjuntamente, ouvir e compreender o cliente. 

• Idoneidade – Colaboradores competentes com conhecimentos transversais e 

formação contínua ao longo de toda a sua carreira. 

• Espírito de equipa – A união permite exponenciar os resultados, estimulada 

pela criação de relações de confiança, entreajuda e amizade. 

• Confidencialidade – Todas as informações, observações e constatações num 

projeto de consultadoria são exclusivas do cliente e dos consultores da 

respetiva área do projeto.   

• Inovação e Qualidade – Inovação não só no desenvolvimento de novos 

produtos, como também a nível estratégico, operacional e no modelo de 

gestão. Desta forma, Inovação e Qualidade não poderão ser dissociados, visto 

que os modelos de qualidade permitem a inovação. De forma recíproca, a 

inovação permite a melhoria da qualidade. 

• Flexibilidade – Capacidade de adaptação às necessidades e especificações de 

cada caso; Capacidade de resposta rápida e solucionamento de imprevistos. 

1.2 O projeto Lean Manufacturing  

A proposta para este trabalho foi o estudo e implementação do lean manufacturing numa 

fábrica de plásticos. Contudo, após um primeiro contacto com a empresa, foi possível 

verificar que já havia sido realizado um projeto de implementação da filosofia Lean, o que 

condicionou de alguma forma este estudo porque foi necessário analisar as ferramentas já 

implementadas e fazer um diagnóstico inicial mais aprofundado. 

Para a realização deste projeto, que teve a duração de três meses, começou-se por efetuar um 

levantamento inicial à empresa, caracterização da mesma, identificação de tudo que utiliza 

recursos mas não cria valor para a organização, definição de objetivos específicos e 

identificação das soluções a implementar, sempre com vista no objetivo principal deste 

trabalho, a otimização da produção através da eliminação dos desperdícios. 

Figura 2 - Prioridades da XC 
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1.3 Método seguido no projeto 

O primeiro passo dado para a execução deste projeto foi a pesquisa bibliográfica, de extrema 

importância para compreender o modelo de gestão Lean, conhecer os seus princípios e as 

ferramentas que disponibiliza. Só assim foi possível ir para o terreno e dar início à próxima 

fase.  

No terreno e numa fase inicial, o trabalho começou com o acompanhamento de consultores da 

XC. Posteriormente, o trabalho foi realizado de forma individual apenas com pontos de 

situação periódicos para aconselhamento e esclarecimento de possíveis dúvidas. Foram 

realizadas reuniões com os diretores, ações de formação e recolha de dados no terreno. 

Na fase final foi feita a análise de resultados, documentação dos mesmos para posterior 

divulgação, de forma a demonstrar as vantagens e os ganhos obtidos na implementação da 

filosofia Lean e das suas ferramentas. 

1.4 Análise de outras abordagens e métodos 

O Lean Manufacturing não é a única filosofia de produção existente. JIT (Just In Time), 

WCM (World Class Manufacturing), SP (Stockless Production), DFT (Demand Flow 

Technology) são outros modelos de produção que podem ser encontrados e devidamente 

documentados. Muitas vezes são sinónimos entre si e encontram-se interligados, isso pode ser 

justificado pelo facto de todos os modelos anteriormente referidos terem as mesmas bases, o 

TPS (Toyota Production System). 

Em oposição a estes modelos de gestão, situa-se a filosofia push. O conceito passa pela 

produção para stock e apresenta como vantagem um planeamento mais facilitado, contudo 

perde-se flexibilidade, capacidade de resposta e será necessário maior espaço de 

armazenamento. 

Num panorama mais atual pode-se encontrar o LSS (Lean Six Sigma), que combina a criação 

de fluxo com os 6 sigmas de qualidade. A sua implementação é encorajada por alguns autores, 

(Carreira, 2006) (Thomas, 2008) no entanto, atendendo a sua exigência, deverá ser mais 

difícil que o “tradicional” Lean. 

O TQM (Total Quality Management) deve também ser referido como uma opção na procura 

de vantagem competitiva, embora mais direcionado para a satisfação dos clientes e uso de 

todos os recursos de cada colaborador.  

Existe ainda a Reengenharia, um método adequado para as alterações a nível estratégico e 

talvez menos eficiente para alterações no “chão de fábrica” do que o Lean. Teve origem nos 

Estados Unidos, por intermédio de Michael Hammer e visa a reformulação dos processos para 

melhoria de três óticas: redução de custos, redução de tempo e melhoria da qualidade dos 

serviços. (Klein, 1994) 

1.5 Organização do presente relatório 

O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos infra indicados: 

Capítulo 1 – Introdução – Contextualização do projeto, apresentação do tema bem como 

organização do presente relatório e análise de outras abordagens e métodos. 
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Capítulo 2 - Revisão bibliográfica - Introdução ao estado de arte, fundamentação teórica e 

recursos técnicos usados na abordagem prática. 

Capítulo 3 - Caracterização dos problemas e suas principais dificuldades, estratégia de 

resolução e metodologia proposta para resolver os problemas. 

Capítulo 4 - Análise de um caso prático dividido em 3 partes: Levantamento inicial; Ações 

realizadas e resultados; Avaliação de resultados e auditorias. 

Capítulo 5 - Conclusões – Uniformização das conclusões no caso de estudo e consolidação 

das conclusões da tese.   
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2 Revisão bibliográfica 

Neste capítulo construiu-se a fundamentação teórica proporcionada por autores conceituados, 

de modo a justificar as diversas opções feitas no decorrer do projeto. 

2.1 Introdução ao Lean 

O termo Lean (magro – traduzido diretamente para português) foi adotado de forma a 

caracterizar uma nova filosofia de gestão que promove formas de especificar valor para o 

cliente, melhorar sequências de fluxos e processos, tornar a performance mais eficiente e 

eliminar desperdícios de produção. Esta filosofia poderia ser aplicada por qualquer 

companhia, em qualquer parte do mundo, mas teria a sua máxima eficácia se empregada a 

todos os elementos da empresa. (Womack, 1990) 

O termo Lean Production surge pela primeira vez em 1990 por James Womack, Daniel Jones 

e Daniel Roos na sua obra “The Machine that Changed the World”. Neste livro está descrito 

um estudo com a duração de 5 anos sobre o mercado e indústria automóvel. Concluíram que a 

rápida ascensão das marcas nipónicas face as marcas ocidentais foi consequência do uso de 

Lean Manufacturing / Lean Production (Womack, 1990), e desta forma a “produção Lean” é 

considerada como o principal fator responsável pela reconstrução e ascensão do Japão a 

potência de primeiro plano no panorama mundial em cerca de três décadas, após a destruição 

da economia nipónica no período do pós 2ª Guerra Mundial. 

A produção Lean espelha a gestão feita pelos responsáveis da Toyota Motor CO. e tem 

origem no sistema de produção Toyota (TPS -  Toyota Production System). A criação deste 

sistema de produção deveu-se fundamentalmente ao fundador da Toyota Sakichi Toyoda, ao 

seu filho Kiichiro Toyoda e ao engenheiro Taiichi Ohno, sendo este último considerado o 

principal arquiteto do TPS. Taiichi Ohno fez três afirmações que agrupadas podem definir o 

TPS:  

 "o principio básico do TPS é a eliminação total de desperdício"  

 "redução de custos é o objetivo"  

 "Após a segunda guerra mundial, a nossa maior preocupação era como produzir 

produtos de alta qualidade. Após 1955, a preocupação passou a ser em como fazer 

exatamente a quantidade necessária"  

Desta forma, pode-se definir a produção Lean como um conjunto de conceitos e princípios 

que têm como objetivo a eliminação do desperdício criado por operações e processos que não 

cumprem plenamente a tarefa de produzir e entregar valor de forma efetiva ao cliente. (Pinto, 

2006) 

Womack e Jones foram também os criadores do termo Lean Thinking (uma generalização do 

TPS), ao publicarem pela primeira vez o livro com o mesmo nome, em 1996, onde 

estabeleceram as bases da mentalidade Lean proposta em cinco princípios, a partir dos quais 

diversas ferramentas foram desenvolvidas. 
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2.2 Princípios Lean 

As metodologias Lean são orientadas por 5 princípios base: (Womack, 1990) 

 Valor – Não é a empresa que define o que é valor mas sim o cliente. Para ele, há 

necessidade de gerar valor e cabe às empresas determinarem qual é essa necessidade e 

procurar satisfazê-la por um preço justo e no momento certo. 

 Cadeia de valor – Deve-se identificar e dissecar toda a cadeia de valor desde o 

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

agregam valor, aqueles que não geram valor mas são um “mal necessário” para a 

manutenção dos processos e da qualidade e, por fim, aqueles que não acrescentam 

valor e que devem ser prontamente eliminados.  

 Otimização do fluxo – Os produtos ou serviços devem possuir um fluxo de 

processamento o mais fluido possível de modo a que cada atividade acrescente apenas 

valor e não contenha desperdícios desnecessários.  

 Implementar sistemas Pull – Cada etapa de produção deve puxar o que necessita da 

etapa anterior na presença de um pedido da etapa seguinte. O sistema é apenas 

acionado quando necessário e quem determina a quantidade e a velocidade da 

produção é o cliente.  

 Procura da perfeição – Também conhecido por “melhoria contínua” ou “Kaizen” 

pressupõem a assimilação de uma cultura de melhoria constante em busca da 

perfeição. Tendo em conta que a perfeição nunca é alcançada, será sempre possível 

melhorar a partir da situação atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Principais perdas nos sistemas produtivos - Os 8 tipos de desperdício 

Antes de entrar na implementação do Lean, é importante conhecer os principais desperdícios. 

Deve-se compreender e sempre que possível identificar na aplicação de qualquer ferramenta 

Lean. (Jones, 2004) (Liker, 2004) 

O termo Muda, de origem japonesa (significa desperdício) representa qualquer atividade que 

absorve recursos e que não acrescenta valor para o cliente. 

A eliminação dos 8 tipos de Muda a seguir indicados é a chave para a obtenção de uma 

empresa Lean: 

Figura 3 - Os 5 princípios Lean 
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 Excesso de produção – Quando a quantidade produzida é superior à pedida pelo 

cliente. Acarreta outros tipos de desperdícios, como o maior consumo de matéria-

prima, menos flexibilidade de produção, maior custo de posse. 

 Excesso de stock – Excesso de matéria-prima, produto em curso ou produto acabado. 

Poderão ainda existir outras formas de stock, como máquinas obsoletas sem uso, 

ferramentas partidas, latas vazias, bidões já usados, etc. Qualquer tipo de stock é um 

desperdício uma vez que ocupa espaço e recursos financeiros. 

 Espera – Inclui espera por material, por informação, por equipamento, por 

ferramentas, etc. Lean exige que todos os recursos sejam fornecidos numa base Just-

In-Time – nem muito cedo nem muito tarde. 

 Transporte – Excesso de transportes, deslocações com materiais desnecessárias, 

movimentações de material para locais provisórios e que obrigam a novo 

reposicionamento posterior.  

 Excesso de processos – Execução de processos que do ponto de vista do cliente não 

acrescentam nenhum valor. São ações completamente inúteis e desperdício a 100% de 

valor. 

 Movimento – Qualquer movimento de uma pessoa, máquina ou informação que não 

adicione valor ao processo. (Sayer, 2007) 

 Não qualidade – Evitar os defeitos e re-trabalhos. Em certos casos, o tempo gasto pelo 

operador para consertar uma peça sai mais caro que o próprio valor da peça em si. 

 Falta de ideias – Não aproveitamento de todas as capacidades dos colaboradores. 

Desvalorização e desaproveitamento de novas ideias que, caso aplicadas, levariam a 

melhorias consideráveis de produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Os 8 tipos de MUDA 
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2.4 Métodos e Ferramentas Lean 

Para implementar a filosofia Lean é necessária a utilização de métodos e ferramentas de 

gestão que estão orientados para a eliminação dos desperdícios, aumentando assim a 

eficiência do sistema e a redução de custos.  

As opções são diversificadas, o que permite às organizações a aplicação de conceitos e ideias 

conforme as necessidades. 

 

i) VSM - Value Stream Mapping 

A técnica VSM, traduzido para português, Mapeamento da Cadeia de Valor, consiste numa 

análise da cadeia de valor através da representação gráfica de todas as atividades necessárias 

para produzir um produto ou serviço desde o fornecimento de matérias-primas até à entrega 

do produto ao cliente, o que permite ter uma visão global de toda a cadeia de valor e 

identificar os Muda.  

Liker e Meier, autores do livro “The Toyota Way Fieldbook” (2005), definem a descrição feita 

por Taiichi Ohno, em 1988, como o “ponto inicial na criação de um fluxo Lean”: Ohno 

afirmou que “estava apenas a olhar para a linha de tempo desde que um cliente coloca uma 

encomenda até ao momento em que paga pela mesma, e a retirar todas as atividades que não 

acrescentam valor”. 

Para isso, são seguidos normalmente 3 passos: 

 1º Construção do VSM da situação atual 

 2º Construção do VSM da situação desejada 

 3º Implementação do VSM desenhado para a situação futura 

A repetição destes passos, quando efetuado de forma cíclica, proporciona uma melhoria 

contínua na cadeia de valor, reduzindo o tempo de entrega ao cliente (Lead Time), bem como 

a eliminação gradual dos desperdícios. 

 

ii) 5S 

A ferramenta 5S visa a organização e padronização do espaço. Naturalmente este é um pré-

requisito fundamental do Lean e deverá ser aplicada pelos principais utilizadores do espaço 

em questão.  

A sua metodologia baseia-se em 5 passos fundamentais que justificam as 5 palavras japonesas 

começadas por “S”: (Womack e Jones, 2003) 

1. Seiri (senso de utilização) - Triagem do material para manter no espaço de trabalho 

apenas os materiais e ferramentas necessárias para a tarefa a executar nesse espaço; 

2. Seiton (senso de organização) - Organizar os materiais que não foram eliminados, 

definindo um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar próximo do local de 

trabalho, evitando movimentos desnecessários; 

3. Seiso (senso de limpeza) - Limpeza do local de trabalho, com todos os componentes 

nos respetivos locais; 
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4. Seiketsu (senso de padronização) – Padronizar as 

práticas de trabalho e a organização do espaço, 

conforme as regras anteriores; 

5. Shitsuke (senso de autodisciplina) - Treino e 

disciplina para manter o local. Deverão ser feitas 

auditorias periodicamente e deverá ser “cultivado” o 

gosto e orgulho do operador pelo seu local de 

trabalho organizado. 

Convém que se faça entender que não é uma simples 

campanha de limpeza mas sim um poderoso instrumento 

com as seguintes vantagens: 

 Retira material em excesso (eliminação do 

muda de stock) 

 Reduz as deslocações para ir busca material (muda de movimento) 

 Reduzir erros de trabalho (muda de não qualidade) 

 Mais rapidez no acesso a ferramentas (muda no excesso de processo) 

  Ou seja, com apenas uma ferramenta conseguimos atacar 4 tipos de desperdício. 

 

iii) SMED - Single Minute Exchange of Dies 

O sistema SMED é um princípio de análise e redução dos tempos de setup. 

Este princípio evoluiu do trabalho realizado por Shigeo Shingo, na Toyota Motor Company, 

em 1980, despendendo cerca de 19 anos a realizar rigorosas análises de procedimentos de 

setup, relacionados com a indústria automóvel. (Waller, 2003) 

 

Figura 5 - Figura dos 5S 

(Chet Machwinski, 2007) 

Figura 6 - 5S traduzidos em Português 
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Cakmakci (2008), fazendo uso do estudo feito por Shingo, afirma que em grande parte das 

indústrias, os tempos despendidos em paragens para changeovers
1
 são bastante elevados, 

motivados pelas operações de preparação ou ajuste realizadas, antes e depois do 

processamento de um lote. Deste modo Shingo divide a operação de setup em duas categorias:  

Setup Interno: operação de setup (montagem ou desmontagem de ferramentas) que 

apenas pode ser efetuada com a máquina parada;  

Setup Externo: operação de setup que pode ser realizada com a máquina em 

funcionamento (por exemplo, o transporte de ferramentas para junto da máquina, e desta para 

o armazenamento). 

Para além desta divisão e caracterização das operações de setup, o trabalho de Shingo na 

indústria automóvel, permitiu estabelecer uma sequência básica e eficaz para quaisquer tipos 

de changeover: 

 Etapa 1 – Preparação dos materiais necessários, verificação de ferramentas, 

levantamento e reposição dos materiais necessários durante a operação. Tudo deve estar ou 

ser colocado no seu respetivo lugar. 

 Etapa 2 – Desmontagem da ferramenta após a conclusão do processo produtivo do 

último lote e montar a ferramenta antes do início da produção do lote seguinte. 

Etapa 3 – Medição, ajustamentos e calibração da máquina de produção antes do início 

da produção. 

Etapa 4 – Depois de realizadas as etapas anteriores deve-se proceder à produção de 

peças teste para testar a conformidade do produto. Proceder a afinações até a peça teste 

produzida estar dentro das especificações da produção. O estudo profundo de cada uma destas 

etapas permitirá reduzir o tempo de setup de uma máquina de produção, existindo a 

possibilidade de realização de algumas etapas em paralelo, em vez da forma sequencial 

apresentada por Shingo. 

Na obra de Cakmakci é ainda possível encontrar três fases constituintes do sistema SMED 

para a redução do tempo de setup, nomeadamente:  

Fase 1: Separar setup interno de setup externo – todo o processo de mudança de 

ferramenta deve estar devidamente dividido em operações de setup interno e operações de 

setup externo. Em grande parte das indústrias não existe a distinção entre estes dois tipos de 

setup, pelo que é comum verificar a ocorrência de operações de setup externo a serem 

realizadas com a máquina parada.  

Fase 2: Converter setup interno em setup externo – no sentido de se atingir o tempo de 

setup <10 minutos, o sistema SMED introduz o conceito de transformação de operações de 

setup interno em setup externo, para que o tempo em que a máquina está parada (downtime) 

seja reduzido e o mínimo possível.  

Fase 3: Racionalização de todas as operações de setup – nesta fase todas as operações 

utilizadas durante o setup (interno ou externo) devem ser estudadas com vista à sua 

simplificação para que o custo inerente seja o menor possível. O custo será tanto menor 

quanto menor for o tempo de setup.  

                                                 

1
 Changeovers – mudanças de formato 
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iv) TPM - Total Productive Maintenance 

Pode definir-se o TPM como uma filosofia de gestão da manutenção na qual todos os 

elementos são responsáveis pela utilização e manutenção dos equipamentos. No diagrama 

seguinte procura-se clarificar de forma sucinta o seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Takahashi & Osada (1993), envolve “atividades de manutenção produtiva com a 

participação de todos os funcionários da empresa e está entre os métodos mais eficazes para 

transformar uma fábrica numa operação de gestão orientada para o equipamento”.  

Pelos autores anteriormente citados, essas atividades passam por: 

Figura 7 - Atividades externas e internas do SMED 

Figura 8 - Significado de Total Productive Maintenance 

Total 

• Participação de todos 
os colaboradores da 
empresa, não apenas 
os operadores, mas 
também a gestão de 
topo, cada um com a 
sua função. 

Productive 

• Maximizar a 
capacidade produtiva; 

• Obter a máxima 
qualidade do produto; 

• Produção e 
manutenção procuram 
a mesma finalidade. 

Maintenance 

• Elevada excelência; 

• Longevidade dos 
equipamentos; 

• Redução dos custos 
totais dos sistemas 
produtivos. 
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1. Investigar e melhorar máquinas, matrizes, dispositivos e acessórios, de modo 

que sejam confiáveis, seguros e de fácil manutenção, e explorar meios para 

padronizar essas técnicas; 

2. Determinar como fornecer e garantir a qualidade do produto através do uso de 

máquinas, matrizes, dispositivos e acessórios, e treinar todo o pessoal nessas 

técnicas; 

3. Aprender como melhorar a eficiência da operação e como maximizar a sua 

durabilidade; 

4. Descobrir como despertar o interesse dos operadores e educá-los para que 

cuidem das máquinas da fábrica. 

Essas atividades são apoiadas por um conjunto de métodos, considerados pela JIPM (Japan 

Institute Productive Management) os 8 pilares do TPM, onde a aplicação de todos os pilares 

levam as empresas a resultados de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes possuem objetivos próprios, infra indicados: 

1. Pilar Manutenção Autónoma - detetar e lidar prontamente com as anomalias 

observadas nos equipamentos, de forma a manter as condições ideais de funcionamento; 

2. Manutenção Planeada - procura reduzir custos de manutenção, mantendo condições 

ótimas de processos e equipamentos, através de atividades de melhoria contínua e gestão da 

manutenção. Suporta fortemente o Pilar de Manutenção Autónoma; 

3. Melhorias Específicas - conhecer e eliminar perdas de todo o processo produtivo 

através de técnicas analíticas; 

Figura 9 - Os 8 pilares do TPM 
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4. Pilar Educação e Treino: desenvolver o conhecimento e habilidades suportando os 

outros pilares no desenvolvimento das atividades de TPM; 

5. Manutenção da Qualidade: garantir zero defeito de qualidade, mantendo condições 

ideais de materiais, equipamentos, métodos e pessoas; 

6. Pilar Controle Inicial: aproveitar o conhecimento adquirido por melhorias e 

introduzir novos projetos sem qualquer tipo de perda (velocidade, qualidade, tempo, custo, 

quebras, etc.); 

7. Pilar TPM administrativo: identificar e eliminar perdas administrativas; tipicamente 

reduz tempo e aumenta a qualidade/precisão das informações; 

8. Segurança, Higiene e Meio ambiente: busca de zero acidentes, sem danos pessoais, 

materiais e ambientais, através de equipamentos confiáveis, prevenção do erro humano e 

processos e equipamentos que não agridam o meio ambiente; 

 

O grande objetivo da utilização destes métodos é garantir que todas as máquinas nunca 

interrompam inesperadamente a produção, trabalhando na redução de 6 tipos de perdas das 

máquinas:  

 Falha / avaria do equipamento; 

 Perdas de tempo para mudança e ajustes (setup); 

 Esperas ou pequenas paragens devido a outras etapas do processo (a montante 

ou a jusante); 

 Redução de cadência; 

 Defeitos no processo; 

 Perdas no início da produção. 

 

v) OEE – Overall Equipment Effectiveness 

O OEE - Índice de Eficiência Global do Equipamento, é uma ferramenta utilizada para medir 

as melhorias implementadas pela metodologia TPM. (Nakajima, 1989) A utilização do 

indicador OEE, conforme proposto pela metodologia TPM, permite que as empresas analisem 

as condições reais da utilização dos seus equipamentos. Estas análises ocorrem a partir da 

identificação dos 6 tipos de perdas indicados no ponto anterior, envolvendo índices de 

disponibilidade dos equipamentos, a performance operacional e a qualidade dos produtos. 

 

 Índice de Disponibilidade do Equipamento 

Expressa a relação percentual entre o tempo em que o equipamento realmente operou e 

o tempo que deveria ter operado. 
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Onde: 

  Tempo total programado: tempo de carga programado para o 

equipamento. 

 Paragens programadas: tempo programado para descanso, almoço, 

reuniões, manutenção planeada. 

 Paragens não programadas: tempo gasto em paragens não programadas, 

como por exemplo, troca ou ajuste de ferramentas, avarias. 

 

 Índice de Performance Operacional 

Relação percentual ente o tempo de ciclo teórico e o tempo real. Este índice 

normalmente é afetado por reduções intencionais na velocidade de operação dos 

equipamentos ou por pequenas paragens não registadas. 

 

         
                                                  

                                                                    
     

 

 Índice de Qualidade do Produto 

Expressa a capacidade de fazer o produto corretamente na primeira vez. 

Relaciona percentualmente, a quantidade de peças defeituosas com a quantidade total de 

peças produzidas. 

 

              
                                                     

                         
     

 

O valor do OEE vem dado por OEE = Disponibilidade x Performance x Qualidade 

 

O principal objetivo é maximizar o tempo total produtivo. 

Figura 10 - Perdas no processo produtivo 
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vi) Gestão Visual 

A gestão visual é uma forma de comunicação e compreendida facilmente por todos. Permite 

melhorar a informação sobre o processo produtivo, instruções de manutenção ou atividades 

básicas dos processos. São o exemplo da tipologia de uma ferramenta Lean e o exemplo de 

um poderoso indicador visual em tempo real. (Wolbert, 2007) 

As grandes vantagens da gestão visual são: 

 Facilidade de interpretar a informação; 

 Permite uma resposta rápida aos problemas; 

 Facilita a comunicação entre as equipas de trabalho; 

 Permite atribuir maior autonomia aos operadores; 

 Contribui para a redução de erros; 

 Contribui para melhorar o ambiente de trabalho. 

 

vii) Poka-yoke 

Poka-yoke (poh-kah yoh-kah) é um termo japonês que significa “à prova de erros”, cujo 

criador foi Shigeo Shingo. (Shingo, 1996) 

É uma ferramenta de fácil aplicação, de baixo custo e que visa prevenir erros através da 

utilização de mecanismos que alertam o operador para o potencial erro. 

Ainda que desconhecida por muitos, adquire máxima importância e está presente em todas as 

indústrias, em todos os equipamentos e, até mesmo, em produtos de uso do quotidiano, como 

por exemplo, o rato e teclado dos computadores. As entradas UPS dos periféricos possuem 

cores e estruturas de encaixe diferentes, para que não haja o erro de ligar o rato no local do 

teclado e vice-versa. 

 

viii) Outras ferramentas 

Existem ainda outras ferramentas Lean, como por exemplo, Just-in-time, Kanbans, Trabalho 

Padronizado, Balanceamento de trabalho, Sistema Heijunka, etc. Contudo, atendendo à menor 

preponderância que estas ferramentas tiveram neste trabalho, não serão aqui desenvolvidas. 

 

2.5 Implementação do LEAN  

Este capítulo contém uma exposição das etapas necessárias para a implementação do Lean. 

Refira-se que esta abordagem não é rígida, é necessário reconhecer que não existe uma única 

via para o Lean Manufacturing uma vez que cada empresa é diferente das outras. As técnicas 

e ferramentas a escolher e os métodos a aplicar deverão refletir as realidades do negócio da 

empresa. 
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i) Formação  

 

O primeiro passo para a implementação da filosofia Lean passa pela promoção de formação a 

todos os diretores de uma organização para fazer entender a necessidade de mudança do 

sistema de gestão vigente. Nesta fase deverão ser identificados e eliminados os antigos 

paradigmas produtivos e debatidas as vantagens de uma mudança cultural para a melhoria 

contínua, como fator competitivo e de sobrevivência para o mercado atual. 

Deverá ser desenvolvida uma sensibilização para os desperdícios, muitas vezes desconhecidos 

ou desprezados. O diagrama dos 8 Mudas é uma referência obrigatória na formação, pela 

simplicidade de resumo e discriminação de todos os tipos de perdas. 

 

ii) Diagnóstico inicial 

 

Antes de se iniciar a caminhada Lean é essencial conhecer o estado atual da empresa. Esta é 

uma fase de recolha de dados e análise do encadeamento dos processos, baseado em visitas ao 

chão de fábrica e com o acompanhamento das pessoas mais experientes e colaboradores da 

empresa. Desta forma são obtidos dados quantitativos e recolhidos os primeiros indicadores. 

Nesta fase começa-se a trabalhar em torno de dois princípios Lean fundamentais, o Valor e a 

Cadeia de valor do ponto de vista do cliente.  

 

iii) Workshops e definição do macro plano de ação  

 

Estes workshops são fundamentais para que os responsáveis das organizações conheçam os 

problemas reais das suas empresas, bem como para definir um rumo de trabalho com as 

futuras ações.  

Desta forma, deve ser criado um plano de ações para combater os pontos críticos que foram 

identificados. Consoante cada caso, serão escolhidas as ferramentas mais adequadas, tais 

como: 5’S, Gestão visual do trabalho, TPM, PDCA, células de fabrico, método SMED, a 

padronização do trabalho, os Kanbans, etc. Contudo, determinadas ferramentas nem sempre 

podem ser usadas de uma forma direta, torna-se necessário adaptá-las à realidade onde estas 

vão ser implementadas, correndo o risco de redução do seu efeito de melhoria, aumentando-

se, porém, o seu grau de praticabilidade para os colaboradores. 

Nos planos de ações, designado macro plano de ações devem constar 5 pontos: 

 Nome da ferramenta ou local de intervenção; 

 Responsável da ação; 

 Prazo de execução; 

 Estado da ação; 

 Observações importantes. 
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iv) Nomeação de responsável e distribuição de tarefas  

 

Identificados os problemas e estabelecido o macro plano de ações, torna-se imperativo 

nomear os responsáveis de cada ação para discutir a praticabilidade das melhorias. É muito 

importante explicar de forma clara os problemas, bem como considerar as sugestões de cada 

colaborador de forma a motivá-los para melhorar. 

No final da reunião serão acordadas as tarefas e respetivo responsável para cada 

implementação da ferramenta Lean ou intervenção do macro plano, gerando-se assim um 

micro plano para cada etapa do macro plano. 

Cada micro plano deve ser definido pelos mesmos pontos supra referidos para o macro plano. 

 

v) Implementação das melhorias com os operadores 

 

Uma vez concluída a etapa anterior as atenções viram-se para o chão de fábrica. Em conjunto 

com os operadores, começa-se por executar tarefas que requerem menor investimento e com 

ganhos visíveis num curto espaço de tempo.  

Este é um ponto difícil visto que os trabalhos serão muitas vezes executados com a fábrica em 

pleno funcionamento, uma vez que a capacidade de paragem das máquinas ou serviços neste 

tipo de empresas é quase nula. Será importante distribuir bem a carga de trabalho e, se 

possível, funcionar por turnos nas ações de melhoria.  

Deve-se também antever dificuldades na aceitação das tarefas por parte de algumas pessoas, 

muito por culpa de hábitos antigos provenientes da cultura da não organização e não 

padronização. 

 

vi) Avaliação de resultados 

 

Esta é a última etapa no processo de implementação do Lean. Os resultados devem ser 

avaliados por comparação dos indicadores antes e depois da mudança. Sempre que possível, 

os resultados obtidos devem ser documentados com base em fotografias, gráficos e tabelas 

para demonstrar a evolução, que no dia a dia poderá passar despercebida.  

É importante agradecer o empenho de todos e salientar que se trata de um processo evolutivo 

em busca da perfeição.  
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3 Preparação de implementação Lean  

3.1 Análise do problema 

O modelo de gestão Lean, depois de aplicado em grandes organizações e multinacionais como 

a Volvo, Intel Corporation, Boeing Corporation, Bosch, entre outras, tornou-se um modelo 

mundialmente reconhecido pela sua capacidade de eliminar desperdícios ao longo do tempo e 

com resultados comprovados. No entanto, importa lembrar que as organizações referidas 

anteriormente apresentam meios de suporte para a implementação da filosofia Lean, com 

departamentos de melhoria contínua, formação contínua a todos os trabalhadores, reuniões de 

brainstorming periódicas, etc.  

Uma pergunta pertinente será se de facto estas práticas credenciadas são sustentáveis e de 

possível adaptação em empresas com menos recursos e que não possuem qualquer tipo de 

suporte para a implementação do Lean.  

Numa primeira análise, foi possível identificar algumas características diferenciadoras e 

condicionadoras que serão abordadas nos próximos pontos.  

i) Diversidade de referências e produções de baixo volume 

A elevada especialização e o uso de equipamentos altamente sofisticados e topos de gama, 

fazem parte da realidade das grandes organizações. No entanto, essa realidade é inatingível 

para as pequenas empresas.  

A estratégia adotada por essas empresas para sobreviverem aos grandes colossos da indústria 

passa pela variabilidade de referências e pela produção de produtos altamente personalizados 

para satisfazer as necessidades cada vez mais específicas dos clientes.  

Como consequência dessa diversidade, os volumes de produção serão tendencialmente mais 

baixos. 

ii) Poucos recursos monetários e humanos 

O baixo volume de produção e consequentemente o baixo volume de negócio obriga muitas 

vezes à fraca remuneração salarial, o que se traduz na contratação de mão de obra pouco 

qualificada e habilitada. Em alguns casos, poderá não haver engenheiros ou licenciados 

contratados, o que torna complicada a gestão de todo o projeto e a orientação das ações.  

Com este pano de fundo, torna-se difícil ou mesmo impossível fazer investimentos 

imprescindíveis e considerados determinantes para a evolução da empresa.  

iii) Dificuldades na paragem de produção  

Como consequência das produções de baixo volume e da variabilidade de referências surge o 

planeamento a curto prazo e a difícil missão de cumprir de forma atempada os prazos de 

entrega. Desta forma, torna-se muito difícil coordenar atividades que impliquem paragem de 

produção ou reunir todas as pessoas envolvidas num processo.  
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iv) Cultura reativa  

Este tipo de mentalidade advém do hábito de agir somente quando os problemas surgem. A 

cultura preventiva é inexistente e os conhecimentos adquiridos pelos funcionários são fruto da 

experiência, tipo tentativa e erro, quando os imprevistos aparecem e há necessidade de 

solucionar os problemas.   

v) Resistência à mudança 

Em complemento à cultura reativa existe muitas vezes a falta de estruturação e padronização 

do trabalho. Medidas anti-lean que tem de ser rapidamente corrigidas. Essa tarefa não é fácil, 

visto ser necessário introduzir novos hábitos de trabalho e novos procedimentos que precisam 

de ser assimilados pelos colaboradores.  

3.2 Abordagem aos problemas identificados 

i) Estratégia de resolução 

Feita a identificação dos problemas foi pensada uma estratégia de resolução, que passa por 

uma pesquisa bibliográfica inicial, exposição teórica do tema, posterior criação de uma 

metodologia de trabalho, e por fim, a realização de uma aplicação prática do presente tema. 

Após a aplicação prática, foram analisados os prós e contras da implementação e, caso se 

justifique, procuradas soluções.  

ii) Estrutura das etapas da implementação 

Neste ponto é possível verificar a estrutura usada na implementação e as etapas realizadas. 

Essa estrutura divide-se em 3 fases, nomeadamente: 

 Fase I – Levantamento inicial. Nesta fase foi feito um diagnóstico inicial da 

empresa e com base nesse diagnóstico foi elaborado um plano de ação para o 

projeto. 

 Fase II – Ações desenvolvidas e resultados. Aqui são apresentadas as ações 

realizadas de acordo com o plano previamente definido e mostrados os 

resultados alcançados. 

 Fase III – Avaliação de resultados e auditorias. Fase de discussão, avaliação e 

conclusão relativamente aos resultados obtidos e às ações realizadas. 

No próximo ponto as etapas encontram-se descritas com mais pormenor e caracterizadas de 

forma a explicitar e a mostrar de forma clara a lógica seguida no desenvolvimento do caso em 

estudo. 

iii) Descrição das etapas da implementação 

Fase I - Levantamento inicial 

 Estudo do caso  

Nesta etapa é estudada e analisada toda a cultura da empresa. Deverão ser entendidas as suas 

diretrizes principais, a sua estratégia de mercado, forma de comunicação interna, produtos 
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comercializados, processos inerentes à produção dos produtos bem como a filosofia de 

produção atual. Desta forma, evita-se o risco de tentar implementar ou propor ações que não 

vão ao encontro da filosofia e estratégia da organização, bem como permite a recolha de 

indicadores relevantes que vão servir de comparação no final da implementação das soluções. 

É igualmente importante perceber nesta fase as hierarquias da empresa, para nas etapas 

seguintes se saber quem é o responsável de cada ação e delegar corretamente as tarefas do 

projeto. 

 Escolha de ferramentas e criação de macro planos 

Com o diagnóstico realizado e os indicadores recolhidos são selecionadas as ferramentas a 

aplicar no caso em estudo. Essa seleção deve ser bem pensada e criteriosa. Fatores como 

duração de implementação, investimento necessário, potencial de melhoria e nível de 

dificuldade para a sua implementação devem ser analisados e avaliados para não 

comprometer o sucesso na implementação das ações. 

De acordo com as ferramentas escolhidas é elaborado um plano de ações onde são definidas 

as ações a realizar, o responsável que vai ajudar na implementação de cada ação e o prazo 

previsto para a conclusão de cada tarefa. 

Fase II - Ações desenvolvidas e resultados 

 Formações e ações de sensibilização 

Antes de partir para o terreno para por as ações em prática, é fundamental reunir com os 

colaboradores para os integrar no projeto e explicar o trabalho que vai ser executado.  

Paralelamente, devem ser sensibilizados para a importância do pensamento Lean e da 

eliminação da resistência à mudança, que poderá ser comprovado com os resultados práticos 

obtidos. 

Caso existam condições para tal, poderá ainda ser desenvolvido um quadro do histórico Lean, 

com as principais ações e resultados. Será mais um meio para reforçar e difundir a informação 

de suporte à mudança. 

 Aplicação de ferramentas específicas 

Nesta fase, serão postas em prática no terreno as ações previamente planeadas de acordo com 

o macro plano de ações. Deve-se ter o cuidado de respeitar a sequência de execução e a 

disponibilidade laboral para a sua realização uma vez que não é recomendável intervir em 

várias áreas em simultâneo para evitar a perda de eficácia e objetividade. As intervenções uma 

vez iniciadas devem ser executadas até serem finalizadas, de forma a não deixar trabalhos 

pendentes.   

As ferramentas a aplicar não devem ser inflexíveis e os operadores das zonas 

intervencionadas devem ser acompanhados, ouvidos e compreendidos.  

 

Fase III – Avaliação de resultados e auditorias 

Para avaliar os resultados das ações implementadas foram usados planos de auditoria pré-

definidos presentes nos manuais da XC consultores, bem como comparados os resultados 

finais com os indicadores recolhidos na primeira etapa da implementação.  
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Desta forma é possível analisar a sustentabilidade deste projeto, classificar o desempenho dos 

funcionários nas áreas de trabalho que atuam e responsabiliza-los pelas suas ações. Acresce 

ainda, que estes mecanismos funcionam como elementos disciplinadores e permitem analisar 

os pontos críticos de forma a procurar soluções futuras para uma melhoria contínua.  

No próximo capítulo será documentado um caso prático seguindo as etapas e recomendações 

do presente capítulo. 
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4 Caso prático Plastirso 

4.1 Levantamento inicial 

i) Apresentação da empresa 

Constituída em 17 de janeiro de 1983 e sediada em Argemil, freguesia do concelho de Santo 

Tirso, a Plastirso inicia a sua atividade na área dos plásticos, com o fabrico de sacos plásticos 

com e sem impressão, filmes e mangas para fins diversos e peças injetadas em plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o decorrer dos anos e perante a evolução da empresa, as instalações existentes tornaram-

se exíguas e em novembro de 1995 a Plastirso muda a sua sede para a zona industrial da Trofa 

com uma área de 1500 m
2
, uma aposta forte para criar uma política que privilegia a qualidade 

dos seus produtos e satisfação dos seus clientes. 

Em 1999 essa aposta deu os seus frutos com a obtenção do Certificado de Qualidade NP EN 

ISO 9002. 

O crescimento não cessou e em 2002 a Plastirso dá inicio a um processo de investimento com 

o objetivo de aumentar a capacidade produtiva e simultaneamente a qualidade dos seus 

produtos. Ao prever a aquisição de novos equipamentos, foram construídos 2 novos pavilhões 

aumentando a área total da empresa para os 2500 m
2
. Hoje, a área coberta da Plastirso é de 

aproximadamente 6000 m
2
. (Plastirso, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Primeiras instalações Plastirso 

Figura 12 - Instalações atuais da Plastirso 
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Nesse mesmo ano, vê reforçados os investimentos na sua política de qualidade com a 

obtenção da certificação pela norma NP EN ISO 9001. 

Atualmente, conta com uma equipa de 58 profissionais e divide-se nos departamentos 

identificados na Figura 13. O departamento mais relevante para o projeto foi o departamento 

de Manutenção. 

 

O sistema produtivo divide-se principalmente em três processos fundamentais: 

Extrusão          Impressão            Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É uma empresa que se dedica à produção de filme PP (Polipropileno), manga PEBD 

(Polietileno de Baixa Densidade) e manga PEAD (Polietileno de Alta Densidade). 

A carteira de clientes é vasta e diversa, trabalhando para o mercado interno como externo. A 

exportação, principalmente para França, corresponde sensivelmente a 1/3 da faturação total da 

empresa.  

Figura 16 - Balão da 

extrusão 

Figura 15 - Bobine 

impressa 

Figura 14 - Máquina de corte 

Figura 13 - Organigrama da Plastirso 



Lean Manufacturing numa fábrica de plásticos 

 

24 

 

ii) Diagnóstico Lean  

Esta etapa é a mais relevante de todo o projeto. O maior ou menor (in)sucesso obtido no final 

deste trabalho está diretamente relacionado com a qualidade do diagnóstico realizado. Um 

bom diagnóstico vai ao encontro das necessidades atuais da empresa, e consequentemente, vai 

permitir o bom planeamento das ações a executar bem como uma seleção correta das 

ferramentas.  

Embora a literatura recomende a ferramenta VSM como ponto de partida para a criação de um 

fluxo Lean e para a identificação dos desperdícios, essa não foi a abordagem adotada, uma 

vez que esse procedimento foi efetuado no anterior projeto Lean da empresa. Importa lembrar 

que este é o segundo projeto na área Lean a ser realizado na Plastirso.  

Desta forma, a estratégia utilizada passou por visitas ao chão de fábrica com o 

acompanhamento das pessoas mais experientes da empresa em conjunto com consultores 

seniores da XC. Assim, foi possível identificar os pontos fracos da fábrica e definir as áreas 

de intervenção.  

No primeiro contacto com o Gemba
2
, foi imediatamente percetível a falta de organização e 

limpeza presentes em todas as divisões da fábrica. Foi possível observar sacos de matérias-

primas e outros materiais a desrespeitarem as linhas marcadas no pavimento impedindo a 

correta movimentação dos empilhadores e pessoas e a falta de limpeza nos postos de trabalho 

e dos equipamentos produtivos. 

 

Figura 17 – Paletes de matéria-prima e outros materiais dificultam movimentação de 

empilhadores e pessoas 

  

                                                 

2
 Gemba – Termo de origem Japonesa que significa o local onde ocorrem todas as ações 

Figura 18 – Posto de trabalho e equipamento com sujidade  
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Outro ponto facilmente observável é a fraca gestão visual entre operadores, fruto da colocação 

das paletes de matéria-prima junto dos equipamentos para a sua alimentação e dos diversos 

rolos de impressão que não têm um local definido e encontram-se aleatoriamente distribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa análise mais atenta foi possível identificar outro ponto que deve ser prontamente 

corrigido e intervencionado, a manutenção. Não existem planos de manutenção dos 

equipamentos e a manutenção é realizada de forma corretiva, isto é, quando o equipamento 

avaria. Constatou-se também a inexistência de qualquer base de dados dos equipamentos nem 

de históricos de avarias. 

Foi também possível verificar uma grande dificuldade logística na movimentação de matérias-

primas e a falta de zonas definidas para colocação da carga tornando alguns locais 

inacessíveis, consequência de um layout desapropriado e desconexo da atual realidade da 

empresa. 

Figura 19 – Paletes de matéria-prima impossibilitam correta gestão visual 

Figura 20 - Rolos de impressão distribuídos por diversos locais da fábrica 
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iii) Ferramentas selecionadas e macro plano de ações 

Através do diagnóstico realizado e dos problemas identificados procedeu-se à seleção das 

ferramentas a aplicar. Assim, concluiu-se que neste projeto seriam aplicadas principalmente 

as ferramentas TPM, 5S e Gestão visual. 

De acordo com as ferramentas escolhidas foi pensado e elaborado o macro plano de ações 

onde consta, como referido na secção 2.5, a ação a implementar, o responsável por cada ação, 

o prazo de execução, o estado da ação e observações consideradas importantes.  

Esse macro plano encontra-se em descrito na tabela seguinte. 

 

4.2 Ações desenvolvidas e resultados 

i) Formação e ações de sensibilização 

Antes de partir para o terreno, foi realizada uma reunião com a presença dos responsáveis de 

cada departamento e da administração, para dar a conhecer as etapas de todo o projeto e as 

ações a implementar com base no macro plano previamente definido. 

Paralelamente, foi feita uma introdução ao TPM para dar a conhecer os objetivos e as 

vantagens desta ferramenta bem como ao fator OEE e da importância de introduzir no sistema 

de informação o cálculo deste. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Macro plano de ações 

Figura 21 - Formação em TPM 
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Já no terreno, foram também realizadas várias ações de sensibilização junto dos operadores. É 

importante que todos tenham gosto pelo seu posto de trabalho e que o mantenham sempre 

limpo e organizado.  

ii) Aplicação de software de gestão da manutenção e criação da base 

de dados 

Verificada a inexistência de qualquer registo de manutenção nem de uma base de dados dos 

equipamentos foi feito um levantamento de softwares CMMS
3
 atualmente no mercado, que 

permitem gerir a manutenção de forma simples, rápida e eficazmente. 

O baixo preço e o idioma foram fatores que estiveram presentes na seleção do software, o que 

dificultou muito a pesquisa. Os programas encontrados eram extremamente dispendiosos e de 

compreensão difícil porque não estavam na língua portuguesa. No entanto, foi possível 

encontrar o Maintenance Assistant CMMS, um programa gratuito que embora em inglês, 

permitia ser traduzido para português. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator importante para a seleção deste programa foi a possibilidade de ser usado via 

intranet, permitindo desta forma, aceder ao software de qualquer ponto da fábrica. 

Com o programa devidamente instalado e traduzido procedeu-se à criação da base de dados 

de todos os equipamentos e ferramentas. Nesse sentido, foi feito um levantamento no terreno 

e, para que a base de dados fosse o mais completa possível, recolheu-se informação dos ativos 

nos manuais ou documentos existentes. 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 CMMS – Computerized Maintenance Management System 

Figura 22 – Software de gestão da manutenção MA CMMS 

Figura 23 - Base de dados 
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iii) Construção de planos de manutenção dos equipamentos 

Esta ação teve como principal objetivo abrir as portas à manutenção preventiva. Foi crucial 

terminar com a cultura reativa existente e revolucionar a manutenção para que esta não seja 

unicamente corretiva.  

Nesse sentido foram construídos planos de manutenção de alguns equipamentos e com base 

nesses planos, introduzidas ordens programadas no software descrito no ponto anterior. Desta 

forma, consoante o período previamente definido, o programa emite de forma automática as 

ordens programadas e permite registar todas as intervenções e manutenções realizadas. 

A construção dos planos mostrou-se um trabalho complexo e moroso. Foram elaborados com 

base nos manuais, documentos e catálogos dos equipamentos e muitos deles estavam em 

italiano e principalmente em alemão, o que dificultou em muito a sua compreensão. Os 

esquemas nem sempre eram percetíveis obrigando a trabalhar a imagem, o que tornou a tarefa 

ainda mais difícil. 

Pela escassez de tempo e pela complexidade na construção dos planos foi necessário fazer 

uma seleção prévia daqueles que seriam realizados. Assim, optou-se por construir os planos 

de manutenção dos equipamentos com maior capacidade produtiva e que fazem parte do 

maior volume de faturação da empresa. 

Desta forma, foram criados planos de manutenção para as extrusoras 9 e 11, máquinas de 

corte 5 e 9 e para a máquina de impressão 3, que se encontra representado na Figura 24. Os 

restantes planos podem ser consultados no Anexo A. 

Figura 24 - Plano de manutenção da máquina de impressão 3 
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Em cada plano pode-se observar o esquema da máquina, os pontos de intervenção, a 

identificação desses pontos, as tarefas a realizar, identificar quem realiza determinada tarefa e 

o período de intervenção. 

Durante o período de realização deste projeto não foi possível chegar a resultados concretos 

ou quantificar os ganhos obtidos com a implementação da ferramenta TPM. 

Tal facto deve-se principalmente a dois fatores: 

 Inexistência de um histórico de falhas / avarias dos equipamentos ou registo de 

custos de manutenção no período anterior à implementação do TPM, o que 

impossibilita ter um termo de comparação; 

 Complexidade na aplicação e escassez de tempo. O processo de 

implementação da ferramenta TPM é moroso e deve ser feito de forma 

contínua. É uma filosofia de gestão da manutenção que envolve muitos 

conceitos novos, novos hábitos, novas práticas e novas mentalidades.  

iv) Implementação do fator OEE no sistema de informação 

Sendo o TPM definido como um sistema de gestão com vista à otimização da eficiência 

operacional dos equipamentos ao longo de toda a sua vida útil, tornou-se imprescindível 

calcular o fator OEE para medir a eficiência dos equipamentos e paralelamente avaliar o 

desempenho deste sistema. 

Após os primeiros cálculos realizados no terreno verificou-se que este método não era 

sustentável e que era importante introduzir o cálculo do fator OEE no sistema de informação. 

Desta forma, seria possível monitorizar em tempo real a eficiência dos equipamentos, 

minimizar o trabalho administrativo com o OEE e possibilitar a divulgação dos resultados “on 

line” para vários níveis da empresa. 

Em conjunto com um engenheiro informático foi possível aplicar o fator OEE no Baan
4
, 

software utilizado na empresa. Por cada OF
5
 é possível verificar o valor OEE correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 Baan – Em 1978 Jan Baan criou o Baan Corporation e batizou o software com o seu nome. 

5
 OF – Ordem de fabrico 

Figura 25 - Primeira OF com cálculo automático do OEE 
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A OF em cima representada foi a primeira ordem de fabrico a ser lançada onde é possível 

visualizar o resultado OEE calculado automaticamente pelo sistema. Note-se que o campo 

“Disponibilidade” na realidade terá um valor inferior ao indicado uma vez que nesta primeira 

OF não foi registado o tempo de Setup do equipamento. 

Como seria de prever, por causa de uma filosofia reativa e da manutenção corretiva 

praticadas, o resultado obtido foi muito inferior ao desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela literatura consultada, o valor de referência para um processo contínuo, como é o caso da 

extrusão, é de 95% e o valor obtido foi de 64,71%.  

Uma diferença de mais de 30% que tem de ser eliminada e que prova a necessidade de 

implementar um novo modelo de gestão na manutenção, o TPM. 

v) Teste produto limpeza Ultra Plast 

Após a análise de vários resultados do OEE nas ordens de fabrico, foi possível identificar o 

aumento do tempo de setup e da quantidade de desperdício na extrusora 11 quando é feita 

uma transição de material de cor preta para natural. 

Procuradas respostas no sentido de perceber o porquê desse facto, concluiu-se que a causa 

estava relacionada com o aumento do tempo do processo de limpeza. Nesse sentido, foram 

feitas pesquisas para encontrar alguma solução e numa das pesquisas realizadas foi possível 

encontrar um produto de limpeza que garantia reduzir o tempo de limpeza, melhorar a 

limpeza da máquina na transição de cor e reduzir o material desperdício, o ultra plast. 

A informação disponível era escassa e por isso foram realizados alguns contactos para obter 

mais informações sobre o produto e o seu preço. Num desses contactos conseguiu-se que 

enviassem uma amostra do produto para realizar um teste. 
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Figura 27 - Produto de limpeza Ultra Plast 

Figura 26 - Comparação do valor OEE de referência com o valor obtido 



Lean Manufacturing numa fábrica de plásticos 

 

31 

 

A estratégia passou por realizar, em transições muito similares e com a mesma equipa de 

trabalho, o processo de limpeza com o produto ultra plast e o processo de forma “tradicional”, 

de forma a anotar a duração dos processos de limpeza e as quantidades de material 

desperdiçado. Desta forma, garante-se maior fiabilidade e a comparação correta dos 

resultados. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela seguinte e podem ser consultados nos relatórios 

entregues à administração que estão no Anexo B. 

 

De forma a ser mais percetível e evidente a diferença dos resultados alcançados apresentam-se 

os dois gráficos seguintes. 

 

 

É intuitivo o ganho conseguido com a utilização do produto Ultra Plast. Em relação à duração 

do processo de limpeza este diminuiu sensivelmente 43,3% e a quantidade de desperdício teve 

uma redução de 48%. 

Importa agora calcular a relação custo/benefício para analisar a viabilidade deste produto. 

Pela relação pode-se concluir que há vantagem na utilização do produto de limpeza Ultra 

Plast. Por cada transição executada com este produto há um ganho de 7,20 €. 

Duração do processo de limpeza Quantidade de desperdício

Com produto Ultra Plast 17 [min] 78 [kg]

Sem produto 30 [min] 150 [kg]

Resultados 

17 [min] 

30 [min] 

0 

10 

20 

30 

40 

Com Ultra Plast Sem Produto 

Duração do processo 
de limpeza 

78 [kg] 

150 [kg] 

0 

50 

100 

150 

200 

Com Ultra Plast Sem Produto 

Quantidade de 
desperdício 

Custo Benefício Observações

Produto Ultra Plast 90,00 €- Produto tem um custo de 30 [€/kg] e foram usados 3 [kg] na limpeza

Tempo de limpeza 10,80 €    Tempo reduziu 13 [min]. Custo máquina 50 [€/h]. Mão-de-obra não incluída

Quantidade desperdiçada 86,40 €    Desperdício diminuiu 72 [kg]. Custo matéria-prima 1,2 [€/kg]

Total 90,00 €- 97,20 €    

Resultados 7,20 €      

Tabela 2 - Resultados obtidos no processo de limpeza 

Tabela 3 - Relação custo/benefício na utilização do produto de limpeza 

Figura 28 - Comparação dos resultados obtidos no processo de limpeza 
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vi) Melhorias na logística interna 

Pelo diagnóstico realizado verificou-se que existiam falhas graves em termos da logística 

interna, nomeadamente, na movimentação de matérias-primas para alimentação das extrusoras 

e dos cilindros de impressão que ocupam muito espaço e encontram-se dispostos ao acaso 

sem qualquer organização. 

Para eliminar estes problemas serão abordadas duas soluções: 

 Instalação das “torres gémeas”; 

 Instalação de silos. 

No início deste projeto estava já em execução a instalação de duas torres para colocação dos 

cilindros de impressão e que foram batizadas de “torres gémeas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a sua instalação e com o planeamento da disposição dos cilindros já efetuado, procedeu-

se à introdução dos cilindros nas torres e à sua identificação.   

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, foi possível concentrar todos os cilindros num único espaço, ter os cilindros 

organizados e bem identificados. 

Figura 29 - Torres para armazenamento dos cilindros de impressão 

Figura 30 - Colocação dos cilindros e sua identificação 
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Nas imagens seguintes pode-se ver o antes e o depois desta instalação e na tabela em baixo 

mostram-se os resultados obtidos em termos de área ocupada pelos cilindros e o tempo que o 

operador necessita para ir buscar um cilindro para o seu posto de trabalho. 

 

 

 

 

       Tabela 4 - Resultados obtidos no processo de instalação das torres 

Resultados  Observações 

  

Área 
ocupada  

pelos 
cilindros 

Tempo de  
deslocação 

O tempo de deslocação corresponde ao 
tempo que o operador  
demora desde que sai do seu posto de 
trabalho para ir buscar um cilindro e 
regressa ao posto. 

Sem torres gémeas 28 [m2] 7 [min]   

Com torres gémeas 8 [m2] 2 [min]   

Figura 31 - Antes - Rolos de impressão espalhados pela fábrica 

Figura 32 - Depois - Rolos devidamente organizados 
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Traduzindo estes resultados na forma gráfica obtém-se: 

Como se pode observar a área ocupada pelos cilindros diminuiu 20 m
2
e o tempo de 

deslocação 5 mim, o que corresponde a um ganho de 71,43% em ambos os casos com a 

instalação das torres. 

Contudo, convém salientar que houve custos avultados na construção das torres e apenas a 

longo prazo esse valor será recuperado. 

Relativamente à instalação dos silos, é um processo que ainda se encontra em análise. Foi 

pedido um orçamento e será importante fazer uma relação custo/benefício para avaliar a sua 

sustentabilidade. Pensa-se, no entanto, que seja uma mais-valia para a empresa porque iriam 

terminar as deslocações dos empilhadores para abastecer as extrusoras, melhorava a gestão 

visual entre operadores e aumentaria a área livre junto dos postos de trabalho. 

 

vii) Melhorias de gestão visual e Poka-yoke 

No contacto mais direto com o departamento da Qualidade verificou-se que havia 

reclamações por parte de alguns clientes e, em alguns casos, essas reclamações eram 

reincidentes e fruto de descuidos por parte dos operadores. 

Para alertar os operadores e evitar novas reincidências optou-se por introduzir ordens de 

fabrico vermelhas. 
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Figura 34 - OF vermelha para alertar operador  

           Figura 33 - Comparação dos resultados obtidos no processo de instalação das torres 
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Assim, o operador sabe de imediato que se trata de um produto não conforme e que a 

qualidade do produto depende da sua ação. 

Esta solução foi desenvolvida já numa fase final do projeto e por isso é difícil apresentar 

resultados ou quantificar os ganhos obtidos com a sua implementação. 

Paralelamente a esta ação, decidiu-se reformular e remodelar os quadros de informação 

distribuídos pela fábrica para melhorar a gestão visual e para simplificação da informação 

para os operadores. 

A maior parte dos quadros são provisórios (feitos em cartão), estão em sítios desapropriados, 

de difícil acesso e encontram-se carregados de informação, muita dela já desatualizada e 

desnecessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para corrigir esta situação, fez-se um levantamento do número e tamanho dos quadros que 

seriam necessários, foi pedido um orçamento que se apresenta no Anexo C, definiram-se 

pontos estratégicos para colocação dos novos quadros e fez-se um estudo de como seria 

distribuída a informação. 

Tal como na solução apresentada anteriormente, esta ação foi realizada na fase final do 

projeto e carece de resultados. Era importante verificar, com a colocação dos novos quadros, 

se o número de reclamações reincidentes diminui. Refira-se que a causa maior para este tipo 

de reclamação é o facto de os avisos serem colocados nos quadros sem aviso prévio e como a 

gestão visual é praticamente inexistente, a informação passa completamente ao lado dos 

operadores. 

 

4.3 Auditorias 

Foram realizadas auditorias TPM para avaliar o grau de desempenho desta ferramenta. O 

gráfico seguinte mostra a comparação dos resultados obtidos, entre a auditoria realizada na 

fase inicial do projeto e outra realizada na fase final. 

Figura 35 - Quadros de informação desapropriados 
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Pela análise dos resultados verifica-se uma melhoria considerável. É visível o aumento de 

32% num período de aproximadamente 4 meses, que corresponde ao período de realização do 

projeto e consequentemente da aplicação desta ferramenta, o que demonstra que foi uma 

aposta ganha e o trabalho até agora desenvolvido deverá ser continuado na ótica de obter 

resultados ainda melhores. 

A tabela com os critérios usados e respetivos resultados podem ser consultados no Anexo D. 
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Figura 36 - Comparação dos resultados obtidos nas auditorias TPM 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

Para melhor estruturação, este capítulo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira são 

reveladas as principais conclusões retiradas do caso prático e na segunda são referidos alguns 

trabalhos e desenvolvimentos futuros. 

i) Conclusões retiradas do caso prático 

Do ponto de vista pessoal, o trabalho desenvolvido ao longo deste projeto foi de extrema 

importância, pois permitiu colocar em prática diversos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, desenvolver novas capacidades, ter um primeiro contacto com o mundo industrial e 

verificar os problemas que ocorrem no dia a dia de uma empresa. 

Numa avaliação final ao projeto realizado, pode-se concluir que os resultados obtidos foram 

positivos e os ganhos comprovados, o que confirma a eficácia e as vantagens da aplicação das 

metodologias Lean.  

No entanto, apesar dos resultados alcançados refira-se que nem sempre foi possível aplicar de 

forma direta as suas ferramentas, estas tem de ser providas de alguma flexibilidade para 

correta implementação.  

Inobstante os bons resultados, não se pode considerar que esta filosofia está totalmente 

implementada. Para a sua sustentabilidade é necessário criar mecanismos de suporte à 

melhoria contínua, nomeadamente, criar um departamento ou nomear um responsável para a 

melhoria contínua e reformulação de processos, pois estes deverão ser dinâmicos para se 

adequarem a cada caso específico. 

A cultura reativa e a resistência à mudança foram as principais dificuldades sentidas durante 

todo o período de realização do projeto. A introdução de novas práticas e a revisão dos 

procedimentos de trabalho realizados num curto espaço de tempo, quando estes foram 

assimilados e enraizados durante anos, podem ser vistos como uma ofensa ou ataque pessoal 

ao seu trabalho, tornando indispensável a realização de várias ações de sensibilização para 

clarificação de todo o processo e para fazer compreender que não se trata de apontar o dedo a 

um ou outro trabalhador, mas sim a implementação de uma nova filosofia de gestão e trabalho 

aplicada a todo o coletivo. 

O tempo para a realização do projeto poderá ser considerado o “inimigo” número dois, 

principalmente na tentativa de implementar o TPM. Foram introduzidos alguns pilares desta 

ferramenta contudo o tempo total de implementação deverá ser mais extenso, de forma a 

possibilitar quantificar e verificar se os custos da manutenção são reduzidos e se o número de 

avarias/paragens decresce. 

ii) Trabalhos e desenvolvimentos futuros 

Para trabalho futuro seria interessante acompanhar o desenvolvimento de algumas soluções 

que foram apresentadas e postas em prática mas que, pela escassez de tempo, não foram 

concluídas ou ainda se encontram em fase de estudo, nomeadamente: 

 Instalação de silos – Solução para melhorar gestão visual entre operadores e a logística 

interna. Com a instalação dos silos deixaria de ser necessário colocar as paletes de 
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matéria-prima junto das extrusoras e reduziria grande parte das deslocações feitas 

pelos empilhadores que só teriam de se movimentar para deslocar PA
6
 ou PVF

7
. Após 

conhecido o orçamento pedido para a sua instalação seria importante fazer uma 

relação custo/benefício para analisar a viabilidade desta solução. 

 Ferramenta TPM – Seria importante continuar a implementar esta ferramenta para 

avaliar os ganhos em termos de custos de manutenção, redução do número de avarias e 

passar à fase seguinte que consiste em implementar a manutenção preditiva em 

conjunto com a manutenção preventiva. 

Numa perspetiva mais abrangente, seria também de considerar a revisão/otimização do layout. 

As instalações e a capacidade produtiva da empresa têm vindo a crescer e o layout não é 

corretamente planeado. 

                                                 

6
 PA – Produto acabado 

7
 PVF – Produto em vias de fabrico 
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ANEXO A: Planos de manutenção dos equipamentos 

 

i) Extrusora 9  

Parte I - Extrusora  
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Extrusora 9  

 Parte II – Chill Roll + Tração 
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Extrusora 9  

Parte III – Bobinador 
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ii) Extrusora 11  

Parte I - Extrusoras 
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Extrusora 11  

Parte II – Torre e Puxo 
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Extrusora 11  

Parte III – Bobinador 
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iii) Máquina de corte 9 
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iv)  Máquina de corte 5 
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ANEXO B: Relatórios do teste produto limpeza Ultra Plast 

i) Resultados obtidos com produto de limpeza 
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ii) Resultados obtidos sem produto de limpeza 
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ANEXO C: Orçamento dos quadros de informação  
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ANEXO D: Auditorias TPM 

i) Auditoria Inicial 
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ii) Auditoria final 


