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Resumo  

 

O projeto desenvolvido ao longo desta Dissertação surge da necessidade de melhoria do fluxo 

de logística interna numa indústria de produção de antenas de automóveis. Sendo uma 

indústria de produção discreta, caracterizada por uma grande flexibilidade produtiva e 

diversidade de componentes, a gestão dos processos de logística interna assume grande 

complexidade. Adicionalmente, a organização em causa tem vindo a experienciar um 

aumento acentuado no volume de vendas e consequente incremento na capacidade produtiva 

das instalações ao longo dos últimos anos, o que potenciou uma maior exigência sobre as 

operações de logística interna, mais concretamente no que diz respeito ao abastecimento e 

suporte às linhas produção. O foco do projeto foi o fluxo de material e de informação desde as 

encomendas de matérias-primas até ao abastecimento das mesmas às linhas de produção. Os 

principais objetivos identificados foram a eliminação das paragens das linhas por falhas no 

abastecimento logístico e a diminuição dos stocks de matérias-primas em 30%.  

Orientado pelas filosofias de pensamento Lean e Kaizen e recorrendo a ferramentas do 

modelo de Total Flow Management foi desenhado um conjunto de soluções visando a 

eliminação de desperdícios e aumento da eficiência e produtividade global da operação. O 

dimensionamento de um supermercado de matérias-primas, reestruturação do ciclo de 

abastecimento às linhas de produção (implementação de um mizusumashi) e alterações aos 

bordos de linha foram algumas das melhorias que contribuíram para a otimização do fluxo. 

Para alcançar a redução de stocks de matérias-primas, foi alterado o modelo de encomendas 

de uma lógica Push para um modelo Pull, através da implementação de um algoritmo de 

planeamento de encomendas baseado em consumos reais.  

O projeto proporcionou não só uma grande mudança de paradigma como diversas alterações 

disruptivas, que obrigaram à realização de um conjunto de provas de conceito antes da sua 

implementação. Com estes testes e com recurso a pilotos foi possível provar que o conjunto 

de soluções desenvolvidas é capaz de resolucionar os problemas levantados e cumprir com os 

objetivos do projeto. Contudo, para que as melhorias sejam implementadas de uma forma 

sustentada e os benefícios predurem na organização é necessário que haja um período de 

formação nos standards criados e que seja realizado um acompanhamento contínuo. 
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Internal logistics flow optimization in a discrete production industry   

 

Abstract 

The following project arises from the necessity of improvement of the logistic flow in an 

automotive antennas production industry. As a discrete manufacturing industry, characterized 

with great flexibility in production and a broad diversity of components, the management of 

internal logistics processes assumes great complexity. In addition, the company subject of the 

study experienced a sharp increase in the sales volume combined with a significant increment 

in the production capacity over the past few years, which implicated greater pressure on the 

internal logistics operations, such as the raw materials supply to the production lines. The 

project focused on the flow of material and information beginning in the placement of raw 

material’s orders to the suppliers and extending until these components are supplied to the 

production lines. The main goals defined in this project were the elimination of production 

lines stoppages due to failures in the logistics supply operation and a 30 % decrease in the raw 

material stocks.  

Guided by Lean and Kaizen philosophies it was possible to develop a set of solutions that 

aimed the eliminating of waste and achievement of higher overall productivity and efficiency. 

The design of a raw material’s supermarket, implementation of a mizusumashi and a set of 

improvements made in the border of line were some of the measures that contributed to the 

optimization of the logistics flow. To achieve the reduction of stocks, a pull planning 

algorithm was developed to substitute the old push methodology.   

The project provided not only a major paradigm shift but also many disruptive changes that 

implied the necessity of performing trials prior to its implementation. By testing the set of 

solutions, it was possible to prove that they were able to solve the issues raised and 

accomplish the goals set in the beginning of the project. However, in order maintain a 

sustainable solution in the future it is still necessary to train the people involved in the 

improvements. 
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1. Introdução  

Neste capítulo introdutório apresenta-se o projeto proposto e a empresa em que foi 

desenvolvido, circunscreve-se o âmbito de atuação, definem-se objetivos a atingir, 

elabora-se uma metodologia de abordagem para o problema, e enuncia-se a estrutura da 

dissertação.   

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O trabalho realizado consistiu na implementação de um projeto focado na melhoria da 

logística interna e otimização do fluxo de material na cadeia logística de uma empresa 

produtora de antenas de automóveis, a Kathrein Automotive Portugal.  

As atividades descritas no presente relatório foram executadas no âmbito da dissertação 

em ambiente empresarial do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão, 

através do Instituto Kaizen, contratado para um prestar serviço de consultadoria à 

empresa em questão.  

O projeto surge como resposta a um problema de ineficiência na logística interna 

identificado pela empresa. Associado ao crescimento que tem experienciado nos últimos 

anos e incremento do volume de negócios, a Kathrein Automotive Portugal foi 

aumentando progressivamente a sua capacidade produtiva e o número de linhas de 

produção a trabalhar em simultâneo, exigindo um melhor desempenho e gestão da 

logística interna para dar resposta às necessidades da empresa. A falta de capacidade de 

resposta às necessidades da produção por parte da equipa da logística tornou-se assim 

evidente, criando ineficiências ao longo de toda a cadeia de abastecimento e impactando 

negativamente na produtividade e resultados da empresa.  

Dentro do fluxo logístico identificou-se o fluxo entre as encomendas de componentes 

aos fornecedores até ao abastecimento destes às linhas como o mais crítico, pelo que foi 

o foco do projeto. As soluções desenvolvidas pretendem dar resposta a diferentes 

ineficiências dentro do mesmo.  

A realização do projeto foi levada a cabo em conjunto com o departamento de Logística 

envolvendo também os departamentos de Produção, Melhoria Contínua e Engenharia de 

Processo, para que se conseguisse o desenvolvimento de soluções transversais e 

robustas. 

As situações identificadas como problemáticas e as soluções que serão abordadas ao 

longo do projeto incidem essencialmente num dos grandes pilares da melhoria contínua 

na ótica da filosofia Kaizen, o TFM (Total Flow Management).  
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Figura 1: Distribuição geográfica das fábricas do grupo Kathrein Automotive 

1.2 Kathrein Automotive Portugal 

O grupo Kathrein Automotive, fundado em 1919 e sediado na Alemanha, é um dos mais 

antigos produtores de antenas automóveis a nível mundial. Nos últimos anos, houve um 

crescimento acentuado no volume de negócios, potenciado pela aquisição da Blaupunkt 

Antena Systems (anteriormente parte da BOSCH) em 2010 e da Olimpus Automotive, 

empresa líder no mercado Sul-americano de produção antenas. Estas aquisições 

permitiram elevar o grupo para outro patamar passando a destacar-se como líder global 

na produção de antenas automóveis.  

O grupo conta com fábricas dispersas por todo o globo, como se pode observar na 

Figura 1, sendo que todas elas servem propósitos diferentes. As atividades da empresa 

respeitantes às áreas de engenharia, vendas, compras, e operações globais da empresa 

são geridas nas sedes Alemãs. As fábricas localizadas na Alemanha contribuem 

essencialmente para servir o mercado local com grandes competências de engenharia 

Alemã e um elevado nível de automatização. Por outro lado, a fábrica na China serve o 

mercado Asiático bem como os mercados globais proporcionando uma posição de 

mercado bastante competitiva. A fábrica no Brasil é líder no mercado Sul-Americano 

fornecendo uma gama alargada de produtos enquanto a fábrica em Portugal permite 

combinar custos de produção atrativos com prazos de entrega curtos na zona europeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projeto desenvolveu-se na fábrica do grupo em Portugal, mais concretamente em Vila 

Real. A operação em Portugal iniciou-se em 2010 nas antigas instalações da Blaupunkt, 

sendo já na altura uma fábrica produtora de antenas.  

Como empresa líder global na produção de antenas para o sector automóvel, o grupo 

Kathrein Automotive, tem vindo a sentir um aumento exponencial no número de 

clientes e volumes de vendas, o que se reflete num maior volume de produção 

distribuído pelas suas fábricas. Em Portugal, este rápido crescimento faz com que a 

empresa produza um leque incrementalmente mais variado de produtos para uma 

carteira de clientes mais extensa. Neste sentido, também a capacidade produtiva da 

fábrica tem vindo a aumentar significativamente e a um ritmo muito acelerado, o que 

torna a melhoria da eficiência e produtividade dos seus processos crucial.  
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Neste momento a fábrica Portuguesa conta com 42 linhas de produção com 

características distintas, sendo que na maioria delas são produzidas diversas tipologias 

de antenas. As linhas de produção estão divididas por cliente ou conjunto de clientes 

para os quais produzem. Podem-se destacar como principais clientes marcas de 

automóveis como a Audi, Volvo, Daimler, BMW, entre outros. Atualmente são 

produzidas mais de 1000 referências de produto acabado diferentes. Para que seja 

possível responder a toda a procura, a fábrica trabalha continuamente dividindo-se em 

três turnos diários. A operação em Vila Real conta com 200 operadores na montagem 

final e 14 operadores alocados à logística (divididos pelos três turnos). Por turno 

chegam a estar em funcionamento mais de 20 linhas de montagem em simultâneo, o que 

exige um processo de abastecimento de componentes e recolha de produto acabado 

muito organizado e eficaz.  

O aumento da produção teve um impacto negativo nos processos logísticos tornando as 

falhas de abastecimento mais frequentes. Constata-se assim que os processos inerentes à 

logística interna (tais como a organização dentro do armazém e suporte de 

abastecimento às linhas) não acompanharam a evolução da capacidade produtiva.  

Dentro das ineficiências encontradas ao longo do fluxo de logística interna destacou-se 

essencialmente o abastecimento de componentes às linhas de produção, impactando 

negativamente na produtividade, e um nível de stock de matérias-primas 

significativamente acima do ideal.  

1.3 Kaizen Institute Western Europe e sua filosofia 

O Kaizen Institute é uma empresa de consultoria sediada na Suíça que conta atualmente 

com uma equipa de mais de 1000 consultores especializados, dispersos por 40 

escritórios pelo mundo. Fundada no Japão, por Masaaki Imai San, foi a primeira 

empresa de consultoria no Mundo a promover as filosofias Kaizen e Lean fora do Japão. 

O Kaizen Institute Western Europe conta atualmente com escritórios em Portugal, 

Espanha, Inglaterra e França e mais de 100 colaboradores.  

O nome Kaizen é original de uma filosofia de melhoria contínua Japonesa, sendo uma 

palavra composta por dois vocábulos, Kai, que significa mudar e Zen, relacionado com 

as buscas orientais pela perfeição e significa bom. Kaizen significa assim mudar para 

melhor, todos os dias, em todas as áreas da empresa, envolvendo todos os 

colaboradores. Têm como principal objetivo resolver os problemas encontrando a causa 

raíz, utilizando metodologias de senso comum e tendo como máxima “questionar tudo 

sem paradigmas”.  

Têm como missão ajudar líderes a implementar e sustentar culturas de melhoria 

contínua em todos os aspetos técnicos, operacionais e de liderança nas suas 

organizações com o intuito de alcançar a excelência operacional. O sucesso da 

metodologia prende-se com as relações pessoais estabelecidas em todos os níveis dentro 

da organização, bem como a proximidade com o terreno – Gemba. Como principais 

objetivos das intervenções do Kaizen Institute nos seus clientes destacam-se o aumento 

da competitividade, rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios, 

redução de tempos de execução e aumento da eficiência de equipamentos.  
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1.3 Objetivos do projeto 

Como referido anteriormente, o projeto em questão teve como objetivo macro melhorar 

o fluxo de logística interna, recorrendo à aplicação de conceitos Kaizen de TFM (total 

flow management). Este projeto teve início em Janeiro de 2016 e prevê-se a sua 

conclusão no final do mês de Julho.   

Na definição inicial do projeto concluiu-se que ao longo do fluxo logístico da operação 

em Portugal da Kathrein Automotive existiam dois grandes problemas, que foram o 

foco principal de todo o trabalho desenvolvido. Por um lado, as paragens nas linhas de 

produção que ocorriam devido à ineficiência do abastecimento logístico resultando 

numa produtividade abaixo do esperado e por outro lado, a quantidade excessiva de 

stock de componentes que implicava um investimento desnecessário e evidenciava um 

mau planeamento das encomendas aos fornecedores. 

Com o foco centrado nas ferramentas de melhoria de fluxo, os principais objetivos do 

projeto foram definidos como:  

 Redução em 30% do stock de componentes; 

 Eliminação total das paragens das linhas de montagem por falhas no 

abastecimento logístico  

Os objetivos para o projeto foram definidos em coordenação entre o Instituto Kaizen e a 

direção da empresa, com base na análise do estado inicial realizada em conjunto e no 

levantamento de oportunidades, levando à criação de equipas multidisciplinares 

compostas por pessoas dos vários departamentos da empresa.  

1.4 Metodologia seguida no projeto  

Para realizar os objetivos propostos, utilizaram-se diferentes ferramentas ao 

longo das várias fases do projeto.  

Apesar do foco do projeto, desde o início, ser o fluxo logística interna, 

procedeu-se a uma caracterização inicial de todo o fluxo material da cadeia de 

abastecimento através do seu mapeamento (Value Stream Mapping), com o intuito de 

identificar os processos mais críticos. Esta avaliação do estado inicial e observações no 

terreno serviram de base para o levantamento de problemas, para a decisão sobre quais 

as atividades de valor acrescentado ou desperdício e para a identificação de 

oportunidades de melhoria. A partir deste diagnóstico inicial foi possível selecionar os 

processos/áreas mais cíticas para otimização do fluxo da logística interna da empresa. 

Em simultâneo, foi também realizado um levantamento de dados preliminares e análise 

de históricos da empresa relativamente a diversos indicadores.  

Numa segunda fase foram definidos os principais objetivos a alcançar com o 

projeto e quais os indicadores a medir para avaliar o impacto das alterações. Os 

problemas identificados foram divididos em áreas de ataque, para as quais foi 

desenvolvido um conjunto de soluções focalizado e definidos os benefícios esperados 

com as melhorias propostas. Desta forma, foi redesenhado o fluxo logístico.  

 Por último, procedeu-se à implementação sequencial das soluções planeadas 

recorrendo a ferramentas Kaizen especialmente focalizadas nos conceitos de TFM 

(Total Flow Management). Nesta fase executou-se a experimentação e parametrização 

das propostas validando as hipóteses formuladas. No caso da implementação de 

soluções mais complexas e disruptivas, foram efetuadas simulações de forma a realizar 
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uma prova de conceito que permitisse afinar a solução e avaliar o seu potencial de 

melhoria antes da sua implementação. A implementação destas soluções será ainda 

acompanhada por um seguimento no gemba que permita treinar os operadores nos 

novos standards e garantindo assim a sustentabilidade das soluções no longo prazo.  

1.5 Estrutura da dissertação 

A estrutura da dissertação segue a sequência lógica da metodologia e análise de 

fluxos e resolução de problemas adotada.  

No Capítulo 2, estabelece-se um enquadramento teórico nas áreas de conhecimento 

relevantes para os objetivos do projeto e que sustentam as ferramentas implementadas, 

nomeadamente os conceitos da filosofia Kaizen e Lean aplicados à criação de fluxo na 

logística interna e ferramentas de suporte a melhorias nesta área.  

No Capítulo 3, é feita uma caracterização da empresa antes da implementação do 

projeto Kaizen, com enfoque nos processos que foram alvo de mudanças significativas 

ao longo do decorrer do projeto.  

No Capítulo 4, serão apresentadas as respostas aos problemas levantados na secção 

anterior e a metodologia e ferramentas que foram utilizadas para a implementação dos 

projetos de melhoria em causa. Serão também apresentados os principais resultados 

obtidos até esta fase em cada um dos projetos de melhoria.  

Por fim, no Capítulo final as conclusões relativas ao projeto são apresentadas tal 

como as potenciais perspetivas para trabalhos futuros.  
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2. Enquadramento Teórico 

Tendo por base a proposta de projeto apresentada no Capítulo anterior, foi realizada 

uma revisão bibliográfica que permitisse o enquadramento teórico dos conceitos 

relevantes. Em primeiro lugar será feito um enquadramento geral ao tipo de indústria 

em que o projeto será desenvolvido, indústria de produção discreta, e às filosofias Lean 

e Kaizen, bases do conceito de melhoria contínua e impulsionadoras de projetos deste 

género. Apresentados estes conceitos mais generalistas, serão então abordadas as 

diversas ferramentas e pressupostos que englobam o modelo Kaizen de TFM com 

especial enfoque nos tópicos que dizem respeito a metodologias com aplicação direta no 

projeto relacionadas com conceitos de aplicação na logística interna.  

2.1 Indústria de Produção Discreta 

Uma indústria de produção discreta é caracterizada pela produção de produtos distintos, 

como brinquedos, carros, computadores, automatismos, enquanto as indústrias de 

processos estão mais associadas com itens indiferenciados, como sal, gás, papel ou 

alimentos. As indústrias de produção discreta são habitualmente caracterizadas por 

unidades de produção individuais que podem produzir pequenos volumes com alta 

complexidade ou grandes volumes de produtos com baixa complexidade. No primeiro 

caso, é exigida uma produção altamente flexível que permita produzir com elevada 

qualidade a um baixo custo e cumprindo com o menor tempo de resposta ao mercado 

possível. Por outro lado, quando são produzidas grandes quantidades é essencial um 

grande controlo de stocks, lead times e redução de desperdícios. (Granger & Sanders, 

1990) 

A chave do sucesso de uma empresa de produção discreta reside na capacidade de 

responder à volatilidade da procura com uma ampla variedade de produtos, com 

entregas dentro do prazo e com preços competitivos. Para atingir tais objetivos há a 

necessidade de desenvolver unidades de produção flexíveis nas quais seja possível 

balancear um nível de serviço ao cliente elevado com baixos investimentos em stocks. 

(Granger & Sanders, 1990) 

É ainda muito importante a recolha de dados e monotorização da produção, uma vez 

que existem constantes alterações à produção que vão implicar diferenças de lead times 

e ou de capacidade produtiva. Em indústrias deste tipo é comum uma grande 

diversidade de matérias-primas. Como principal foco deve estar a eliminação de 

produção em excesso, de defeitos, e o aumento da produtividade. (King & King, 2015) 
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2.2 Filosofias Lean e Kaizen 

A incerteza gerada pela esmagadora competição a nível global exige que as empresas se 

protejam desenvolvendo uma capacidade de resposta ágil às mudanças nas preferências 

do mercado e na procura. Simultaneamente, esta necessidade de adaptação rápida 

coexiste com uma crescente exigência nos parâmetros de qualidade e no nível de 

serviço combinados com redução de custos e preços. Para tal, muitas organizações são 

forçadas a reformular os seus processos. De facto, para atingir os patamares de 

produtividade e eficiência operacional cada vez mais exigentes, não é suficiente 

implementar melhorias frequentes sendo essencial fazer uma manutenção recorrente das 

mesmas. 

O reconhecimento desta realidade levou a uma mudança de paradigma em muitas 

organizações, deixando de trabalhar segundo uma orientação focada simplesmente nos 

resultados e abraçando um novo paradigma focalizado nos processos.  

A abordagem Lean a um processo pode ser vista como um conjunto integrado de 

princípios, práticas, ferramentas e técnicas projetadas com o intuito de resolver as 

causas raiz da falta de eficiência de um processo produtivo. É uma filosofia de produção 

e gestão, (Alukal & Manos, 2006), que diminui o lead time entre a encomenda do 

cliente e a entrega do produto através da eliminação de todas as formas de desperdício 

numa abordagem sistemática. Ao diminuir tempos de ciclo e criar um fluxo “puxado” 

pelo cliente (pull flow) as empresas tornam-se mais competitivas, ágeis e potenciam 

uma melhor capacidade de resposta ao mercado.  

Para além deste conceito, a filosofia Lean abarca também um conjunto de boas práticas 

a nível de comportamentos das pessoas que operam os sistemas e fazem parte dos 

processos, (Drew, 2004). Para que seja possível implementá-la é crucial que a equipa 

seja constituída por trabalhadores responsabilizados, com confiança depositada na 

eficiência do seu desempenho e plenamente alinhados com os métodos e objetivos da 

organização. Este modelo contrasta assim com o típico modelo de controlo de produção 

focado unicamente na manutenção de horários de produção sendo mantidos stocks como 

forma de proteção para imprevistos. (Alves, Dinis-Carvalho, Sousa, Moreira, & Lima, 

2010). 

Womack e Jones (2003) definem “Lean manufacturing” como um processo faseado de 

cinco etapas, tal como é ilustrado na Figura 2.  

 

Figura 2: Definição de “lean manufacturing” passo-a-passo (Womack & Jones, 2003) 

Intimamente interligado com a filosofia Lean está o conceito de Kaizen, ou melhoria 

contínua. Para que a filosofia Kaizen seja posta em prática na cadeia logística é 

essencial que as empresas criem um compromisso com alguns os principais princípios 

do “Kaizen pull-flow”, (Coimbra, 2013): 

- Orientação para o Gemba 

- Qualidade em primeiro lugar 
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- Eliminação de desperdícios 

- Desenvolvimento das equipas 

- Gestão Visual e standards 

- Orientação a processos e resultados 

- Pensamento de “Pull-flow”  

Como referido por diversos autores, a eliminação de desperdícios é um dos passos mais 

importantes para que se consiga um fluxo eficiente. Deve haver um esforço de 

eliminação de três grandes problemas: o Muda, ou desperdício; o Mura, que significa 

variabilidade e engloba a falta de estabilidade; e o Muri, que significa “demasiado 

difícil” e está interligado com os conceitos de perda de tempo e energia evitáveis com 

algumas simplificações e adaptações aos processos (como por exemplo, falta de 

ergonomia ou mau posicionamento da estação de trabalho). 

Os Muda podem ser distinguidos em 7 diferentes categorias, (Hines & Rich, 1997):  

1) Sobreprodução: refere-se à acumulação de inventário devido a erros de 

previsão da procura e capacidade da produção. É considerado um dos 

desperdícios com maior impacto uma vez que impede o fluxo de material correto 

ao longo da cadeia, diminui a produtividade e aumenta o tempo de 

armazenamento;  

2) Espera: deve-se a uma organização ineficiente do processo produtivo e mau 

balanceamento das linhas de produção. Este pode acontecer tanto com pessoas 

como com materiais; 

3) Transporte: envolve a movimentação de bens, muitas vezes feita em duplicado. 

A única deslocação que acrescenta valor é a que é feita no sentido do cliente;  

4) Sobre processamento: está relacionado com todas as atividades que 

representam retrabalho ou que poderiam ser dispensáveis; 

5) Inventário: stocks demasiado elevados levam a um aumento do lead time (os 

componentes ficam armazenados mais tempo em cada fase do processo), 

elevados custos com armazenamento e dificuldades na gestão de espaço. Tem 

ainda o efeito de “mascarar” outras ineficiências (como problemas de qualidade, 

falta de eficiência, mau planeamento); 

6) Movimento desnecessário: uma má ergonomia no posto de trabalho dos 

operadores pode ter um grande impacto a nível de qualidade, produtividade e 

motivação dos colaboradores; 

7) Defeitos: prejuízo direto na operação.  

 

A gestão visual, por sua vez, é outra das características mais importantes na 

implementação de soluções de melhoria. Tendo por base o conceito de que “uma 

imagem vale mais que mil palavras”, garantir que existe uma comunicação visual dos 

passos a seguir facilita a execução de tarefas, sendo uma mais-valia em todos os casos. 

Sendo um standard a forma mais eficiente que se conhece para desempenhar 

determinada tarefa, a criação de standards de trabalho visuais, com recurso a esquemas 

e imagens, torna a sua compreensão fácil e acessível a todos, sendo uma melhoria 

considerável face aos típicos textos descritivos do método de execução de tarefas.  
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2.3 Fluxo de informação material 

Coimbra (2013) propõe um modelo integrado de melhoria de fluxos na cadeia de valor, 

o Total Flow Management (TFM), ilustra do na Figura 3. 

 

  

Figura 3: Modelo de Total Flow Management (Coimbra, 2013) 

O modelo encontra-se definido com base em três pilares que acompanham um produto 

desde a entrada da matéria-prima na cadeia até que este é entregue ao cliente: o Fluxo 

Produtivo, Fluxo de Logística Interna e Fluxo de Logística Externa. Estes são 

suportados pela fiabilidade e estabilidade básica de pessoas e materiais.  

O modelo de TFM tem como principais objetivos a redução do lead time (conseguido 

pela melhoria do fluxo) de forma a garantir a máxima satisfação do cliente, diminuir os 

ativos correntes, aumentar a produtividade (pela diminuição de tarefas sem valor 

acrescentado) e criar fluxo (menor espera de materiais e stocks ao longo de toda a 

cadeia), (Coimbra, 2013) A redução do lead time é medida pela taxa de cobertura de 

stocks (rácio de volume de stock por consumos) ao longo de toda a cadeia.  

Para tal, um fluxo de movimentação unitário (one piece flow) deve ser iniciado pelo 

consumo do cliente, ou seja, a produção deve ser impulsionada por ordens reais ou 

ordens de reabastecimento de stock. Com esta abordagem é possível alcançar resultados 

excecionais a nível de qualidade, custo e nível de entrega. Simultaneamente o é alterada 

a cultura organizacional tornando-a focalizada na melhoria contínua, todos os dias, em 

todo o lugar por todas as pessoas, (Imai, 1995). 

Nas secções seguintes, serão abordados os tópicos que integram este modelo, com 

especial foco no pilar da logística interna, uma vez que servirá de suporte para o projeto 

em estudo.  

2.3.1 Desenho da Cadeia de Valor 

O Value Stream Mapping, ou desenho/mapeamento da cadeia de valor contempla o 

desenho de todas as ações (sejam de valor acrescentado ou não) requeridas para que um 

produto passe pelos fluxos essenciais para a sua produção, desde a chegada da matéria-

prima até à entrega do produto acabado ao cliente. É um dos primeiros passos que deve 

ser seguido na análise do estado inicial antes de iniciar um projeto numa organização. 
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Esta perspetiva permite trabalhar com a totalidade do fluxo e não apenas com processos 

individuais, possibilitando a melhoria do todo e não apenas de partes. (Rother & Shook, 

1999).  

O importante é implementar um fluxo de valor acrescentado, sendo necessário, em 

primeiro lugar, alcançar uma visão abrangente sobre todo o fluxo, o que se consegue 

com o mapeamento do mesmo. O VSM abrange toda a organização mas abarca também 

os seus fornecedores e clientes, clarificando as barreiras entre todos para a criação de 

um fluxo eficiente, (King & King, 2015). Por outro lado, “mapeia não só o fluxo 

material como o fluxo de informação que despoleta e controla a produção”.  

O mapeamento da cadeia de valor funciona como um template para o desenho de uma 

solução futura, melhorada, de toda a cadeia. Um dos principais resultados deste 

mapeamento é a perceção de como criar valor para o cliente, conseguida ao evidenciar 

as principais causas de desperdício, (King & King, 2015). 

2.3.2 Fiabilidade Básica 

Suportando todo o modelo Kaizen para cadeias abastecimento logístico e produção está 

o alicerce da fiabilidade básica. Coimbra (2013) divide-o em quatro grupos principais (4 

M’s): 

 Mão-de-obra – é necessário poder confiar na mão-de-obra, garantindo as 

competências necessárias como a pontualidade, assiduidade e disciplina dos 

trabalhadores (principalmente em cenários de one-piece-flow); 

 Material – É essencial garantir que o material não falta (bons fornecedores que 

não falhem) e que está acessível no local de utilização;  

 Máquina – É crucial garantir que são minimizadas as probabilidades de avarias 

ou outras paragens não planeadas que comprometem o fluxo; 

 Método – Esforço por criar processos normalizados, normas de manutenção e 

gestão para evitar a produção de peças não conformes ou uma elevada 

variabilidade a nível de tempos de ciclo;  

Para evitar potenciais problemas e assegurar o sucesso das soluções a serem 

implementadas, é importante avaliar o nível de fiabilidade básica da organização antes 

de dar início a qualquer projeto de melhoria. 

2.3.3 Fluxo Produtivo 

O processo de melhoria do fluxo produtivo pode-se dividir em tarefas correspondentes a 

diferentes patamares, (Coimbra, 2013): 

 Desenho do layout fabril e organização das linhas de produção - com o 

intuito de alcançar um fluxo unitário e na ótica de eliminar o desperdício e 

balancear corretamente as linhas (alocar apenas o número de pessoas necessário 

às diferentes tarefas realizadas na linha de produção);  

 Desenho de Bordo de Linha – posicionamento estratégico dos componentes 

utilizados nas linhas de forma a aumentar a flexibilidade e eficiência na 

produção. São assim criadas condições de trabalho ergonómicas tanto para os 

operadores das linhas como para os responsáveis pelo abastecimento logístico; 

 Standard Work – para tornar as movimentações dos operadores mais eficientes 

e alcançar melhores tempos e qualidade na execução de tarefas; 



Otimização do fluxo de logística interna numa indústria de produção discreta 

 

 

 

11 

 

 Single Minute Exchange of Dies (SMED) – metodologia que premite fazer 

mudanças rápidas de ferramentas (conceptualmente um minuto) com o intuito de 

aumentar a flexibilidade produtiva; 

 Automatização de baixo custo – para melhorar o MURI e aumentar a 

produtividade. Contudo é importante não esquecer que os processos devem 

sempre ser simplificados previamente para evitar o erro de automatizar 

desperdícios;  

O propósito principal passa por conseguir alcançar um estado de movimento contínuo 

desde as matérias-primas até aos produtos acabados eliminando as paragens durante o 

processo produtivo. Para tal, devem ser minimizados os desperdícios e aumentada a 

flexibilidade das linhas de produção pela eliminação dos tempos de mudança entre 

diferentes produtos.  

A primeira consideração importante no desenho do bordo de linha é garantir que o 

material é transportado em pequenos contentores. Coimbra (2013) define pequenos 

contentores em termos autonomia do contentor/caixa (ou seja, quanto tempo a linha de 

produção demora a consumir os componentes que a caixa contém), sendo que tamanho 

pequeno representa habitualmente uma autonomia de menos de 10 minutos. Um bordo 

de linha eficiente têm impacto na qualidade, custo, lead time e motivação dos 

trabalhadores. Este deve ser desenhado com o intuito de minimizar o MUDA de 

movimento das pessoas, com abastecimento frontal (sempre que possível) e utilizando 

pequenos contentores posicionados o mais próximo possível da área de valor 

acrescentado. 

2.3.4 Fluxo na Logística Interna 

Sendo conseguido um fluxo produtivo eficiente torna-se necessário organizar o fluxo 

logístico para que esteja coordenado com a produção no abastecimento da matéria-

prima e recolha do produto acabado, mantendo a ótica do “one-piece-flow” (cada 

unidade em fluxo contínuo). 

Para além do fluxo de material, a logística interna tem ainda como objetivo garantir um 

bom fluxo de informação entre todos os elementos da cadeia. Desta forma possibilita 

uma aproximação à metodologia de “just in time”, que dita que nada deve ser 

produzido, transportado ou comprado antes do momento exato em que é necessário.  

Tendo por base a necessidade de fluxo eficiente descrita, criou-se um novo paradigma – 

o fluxo em pull. Este significa organizar a cadeia de abastecimento para um fluxo ótimo 

de material e de informação, no qual é o cliente que despoleta todo o fluxo, (Coimbra, 

2013). Para que o conceito de fluxo em pull funcione em toda a sua plenitude é 

necessário garantir duas características principais (King & King, 2015): 

 A produção apenas deve funcionar para repor stock de produto acabado que 

tenha sido consumido ou para satisfazer ordens imediatas; 

 A quantidade necessária deve ser comunicada através de sinais visuais, 

acessíveis a todos os que tem interesse em compreender as necessidades atuais e 

futuras de produção.  

Os diferentes domínios deste pilar do TFM serão explicados ao longo do subcapítulo.  
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Supermercados  

O supermercado é uma área de armazenamento de componentes de acesso simples e ao 

nível do chão que contém localizações fixas, identificáveis visualmente e respeitando o 

FIFO, para cada componente ou material (Coimbra, 2013). Aplica-se o termo 

“supermercado” uma vez que o conceito passa por ter a mesma facilidade de seleção de 

partes que existe na escolha de produtos num supermercado. Este deve ser desenhado 

para possibilitar um fluxo eficiente, o fácil manuseamento de pequenos contentores e o 

posicionamento ergonómico dos mesmos. Não só a localização como também a 

necessidade de reabastecimento deve estar identificada visualmente para que o processo 

de picking e reabastecimento seja o mais fácil e expedito possível.  

O supermercado é sempre o ponto de espera no final de um ciclo logístico, (Coimbra, 

2013). O bom funcionamento de um supermercado vai atenuar o impacto das variações 

da procura nos processos de produção, possibilitando um mais fácil nivelamento da 

mesma. Terá desta forma impacto tanto na produtividade das linhas como nos processos 

logísticos.  

Podem ser colocados supermercados em diferentes pontos da cadeia de valor, o que 

pode ser benéfico na medida em que a existência de stock em mais do que um ponto 

potencia um melhor tempo de resposta ao cliente. Em teoria, o fluxo da logística interna 

deverá começar com um supermercado de matérias-primas, ter um supermercado para 

todos os componentes em vias de fabrico, e terminar com um supermercado de produtos 

acabados. O conceito base, aplicável independentemente de onde for colocado o 

supermercado, passa pelo consumo gerar reposição, pelo que o fornecedor deve repor o 

supermercado sempre que o cliente consumir.  

A implementação de supermercados permite que o processo de planeamento seja 

facilitado. O consumo de determinada referência num supermercado é seguido de uma 

ordem de reposição automática no processo a montante, e assim sucessivamente. Sendo 

assim, uma vez que todos os elos da cadeia funcionam por reposição, toda a cadeia de 

valor pode ser planeada a partir de um só ponto, (Smalley, 2009). 

O dimensionamento de um supermercado passa, em primeiro lugar, pela definição do 

nível de reposição (quantidade de stock que implica necessidade de reabastecer) e do 

stock de segurança (nível de stock que deve ser acrescido ao nível de reposição na 

definição do stock ideal, para eliminar a possibilidade de rutura). Para tal é importante 

ter em consideração as características do lead time. Note-se que quanto maior for o lead 

time maior será a variabilidade da procura. Por outro lado, caso o lead time em 

determinada situação seja acima da média espectável, pode também levar a uma 

situação de rutura. Para estabilizar o lead time deve ser criado um fluxo estável e 

sincronizado entre diferentes elementos no processo, deve ser standardizada a operação 

(para diminuir a variabilidade) e melhorado o processo produtivo para diminuir as 

falhas, (Coimbra, 2013). 

Para além das características do lead time, a definição do tamanho do supermercado é 

também influenciada pelo tipo de sincronização entre os processos a montante e jusante 

do supermercado utilizada. Pode ser kanban (abastecimento contínuo em que o 

consumo gera diretamente reposição) ou junjo (abastecimento sequencial seguindo 

plano de produção). A decisão entre utilizar uma lógica de kanban ou sequencial 

impacta no dimensionamento do supermercado, como pode ser observado na Figura 4, 

no qual são descritos os parâmetros necessários para dimensionar um supermercado de 

matérias-primas. 
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A frequência de picking terá influência no tamanho ideal do supermercado, caso 

funcione com kanbans. Com uma frequência de picking baixa, o tamanho do 

supermercado terá que ser maior uma vez que pode chegar ao seu ponto máximo de 

stock durante a semana. Caso se consiga aumentar a frequência de picking então o 

espaço poderá ser otimizado ao diminuir o tamanho do supermercado.  

Mizusumashi 

O mizusumashi – palavra que significa “aranha de água” em japonês (inseto que anda 

sobre a água), é a segunda ferramenta de melhoria do fluxo de logística interna. Diz 

respeito ao operador logístico responsável pela movimentação física de material 

seguindo uma rota standard com um tempo de ciclo e percurso definidos. Para além do 

ciclo material, o mizusumashi é também responsável por movimentar a informação 

relativa a ordens de produção e necessidades de componentes (kanbans). Para efetuar o 

seu percurso, o mizusumashi utiliza um comboio logísitico, constituído por uma mota e 

um conjunto de vagões acoplados para transporte do material, (Coimbra, 2013).  

Numa empresa tradicional, a logística interna é executada por operadores que utilizam 

empilhadores ou carros de transporte sempre que são informados da existência de uma 

necessidade (assemelhando-se a um táxi). Nestes casos é feito um pedido ao operador, 

este desloca-se para fazer chegar o material a onde é necessário e volta em vazio. Por 

outro lado, o mizusumashi opera num regime cíclico chegando a cada ponto de 

carga/descarga na hora determinada utilizando um carro elétrico com um ou mais 

vagões. O dimensionamento do ciclo do mizusumashi vai influenciar o tamanho do 

bordo de linha e do supermercado de componentes, uma vez que todos devem estar 

sincronizados. O ciclo percorrido pelo mizusumashi encontra-se esquematizado na 

Figura 5. 

Figura 4: Parâmetros necessários para o dimensionamento de um supermercado (exemplo de um 

supermercado de matérias-primas para abastecimento das linhas de produção) 
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 A implementação de um mizusumashi pode trazer grandes benefícios, tais como 

(Coimbra, 2013):  

 Eliminação do desperdício na movimentação de materiais por parte dos 

operadores das linhas; 

 Eliminação do Muda de espera por parte do operador logístico aumentando a sua 

produtividade (processo em ciclos curtos, frequentes e normalizados); 

 Maior flexibilidade no processo devido à capacidade de carga variável; 

 Fluxo de informação facilitado; 

 Controlo de produtividade em cada ciclo, potenciando a melhoria contínua; 

 Redução de stocks intermédios; 

 Melhoria da ergonomia para o operador. 

A rota do mizusumashi deverá ser estabelecida para que o trem logístico passe em todos 

os pontos onde há necessidade de fazer chegar ou retirar material. Em cada um dos 

pontos de paragem o mizusumashi verifica se existem tarefas para realizar avançando 

sequencialmente para a tarefa seguinte. A rota poderá ainda compreender pontos de 

paragem apenas para transmissão de informação. Os principais passos para estabelecer o 

tempo de ciclo do mizusumashi estão esquematizados na Figura 6. 

 

Figura 6: Operações necessárias para definição do mizusumashi 

Listagem das 
tarefas a realizar 

pelo 
Mizusumashi 

Estimativa do 
tempo de cada 

tarefa 

Desenho de rota 
circular 

Identificação de 
pontos de 
paragem 

Criação de 
protótipo do 

comboio 
Teste 

Escolha do 
melhor operador 

e definição do 
standard work  

Figura 5: Esquema representativo do ciclo do mizusumashi 
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Uma vez que o mizusumashi cumpre uma rota definida com um tempo de ciclo 

constante e o dimensionamento do bordo de linha é feito de acordo com esta rota, um 

atraso inesperado de maior duração pode condicionar a operação gerando falhas por 

abastecimento logístico e consequente paragem das linhas. A principal desvantagem 

desta solução é a necessidade de cumprir com o standard em todo o momento e garantir 

que os operadores que a desempenham estão formados de acordo com o mesmo.  

Sincronização (Kanban/Junjo) 

Após a aplicação dos conceitos anteriores, a infraestrutura necessária ao fluxo de 

abastecimento de material fica definida. No entanto, será necessário desenhar os 

mecanismos de informação e sinalização que irão despoletar a ordem de produção ou de 

reabastecimento. Os mecanismos principais de sincronização do modelo TFM são o 

kanban e o junjo, já referidos anteriormente, (Coimbra, 2013). 

O kanban – sinal – é uma ordem de reabastecimento pull com base no consumo, que 

pretende garantir que o material ou produto estarão sempre disponíveis no “ponto de 

uso”. Este pode ser materializado sobre a forma de um cartão, associado ou não, a um 

recipiente, podendo sinalizar o transporte de um material ou produto – kanban de 
transporte – ou sinalizar a necessidade de produção de um material ou produto – 
kanban de produção. O funcionamento básico está ilustrado na Figura 7.  

 

 

Os kanbans são aplicáveis aos supermercados. Quando o nível de stock do 

supermercado atinge determinado nível – nível de reaprovisionamento (NR) – um 

kanban é enviado para abastecimento de material (este nível é dimensionado para que o 

supermercado não entre em rotura durante o tempo total de abastecimento). Tal como 

referido anteriormente, deve ser considerado um stock de segurança para fazer face à 

variabilidade da procura e do lead time de reabastecimento. O nível de reposição pode 

ser assim calculado com base na equação 2.1, (Coimbra, 2013). 

 

Figura 7: Funcionamento da sincronização por kanban 
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𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜
= 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
+ 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

(2.1) 

 

O junjo – palavra japonesa para sequência - diz respeito a um mecanismo de 

reabastecimento de material/produto seguindo a ordem em que estes são necessários no 

ponto de uso. É essencial recorrer a esta metodologia quando existe uma grande 

variedade de unidades ou estas são de grandes dimensões. Ao método junjo está 

associado o conceito de um sequenciador – escala que define a sequência de operações 

de produção ou transporte, normalmente sobre a forma de uma estrutura física na qual 

se torne visível a sequência. Recorre-se a este método devido à necessidade de 

poupança de espaço, à tentativa de melhoria da ergonomia do operador da linha e à 

necessidade de redução de desperdícios. O abastecimento em junjo pode ser feito por 

unidade, ou por kit de unidades, fornecendo kits de acordo com a sequência de 

necessidade, (Coimbra, 2013). A grande desvantagem de um ciclo junjo em comparação 

com o kanban é que para que funcione corretamente é importante que a sequência se 

mantenha fixa durante o lead time e que a variação deste seja mínima. Caso contrário, a 

sequência deixa de estar correta e processo falha, a não ser que seja alterado 

manualmente.   

Nivelamento 

A variação da procura, tanto em volume como em mix, ao longo do tempo pode 

provocar tanto excesso como defeito na capacidade produtiva da fábrica. Procurar 

ajustar constantemente a capacidade produtiva implicaria uma flexibilidade a nível de 

mão-de-obra e máquinas muito elevada, que iria ter implicações extremamente 

negativas tanto a nível de custo como qualidade. (Harris & Rother, 2001) 

Para combater a variação da procura muitas empresas defendem-se com grandes lotes 

de produção. Em ambientes com mix de produtos variados, esta decisão implica perda 

de capacidade de resposta e criação de stocks mais elevados.  

Por oposição, uma sequência de produção nivelada permite dar resposta a um padrão de 

compra/consumo do cliente (interno ou externo) imprevisível sem perda de eficiência 

(Liker, 2004). O conceito de nivelamento da produção passa por produzir pequenos 

lotes, com uma quantidade constante dos mesmos produtos e frequência regular. Quanto 

maior for a flexibilidade das linhas mais fácil será proceder ao nivelamento da 

produção. 

O nivelamento da produção deve ser feito escolhendo a linha/máquina que irá definir a 

capacidade da fábrica e ritmo de produção (conhecida como pacemaker) recebendo as 

ordens de produção; definindo o mix de diferentes componentes e tamanho de lote; 

definindo o ciclo de picking e do mizusumashi e por último definindo a sequência que 

deve ser enviada para a linha de produção, (Coimbra, 2013). O ponto inicial de 

nivelamento é a ordem em Pull enquanto o ponto final será a sequência da ordem na 

linha de produção.  
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Planeamento em Pull 

A metodologia Pull pode ser aplicada tanto para os produtos acabados como para os 

componentes (matérias-primas). Em ambos os casos, esta solução apresenta claras 

vantagens quando comparada com o tradicional modelo Push, utilizado pela maioria das 

empresas, e no qual a reposição é baseada em previsões.  

A metodologia Push tem como principais problemas os longos lead times, os grandes 

lotes de produção, o fluxo de material reduzido e a complexidade acrescida 

(necessidade de planeamento em todos os processos da cadeia). Por outro lado, 

apresenta também a dificuldade de sincronização da produção nas diversas fases. Ao 

basear-se em previsões, o planeamento está mais sujeito a errar. Uma vez que as 

previsões não são fiáveis ocorre o efeito bullwhip, ou chicote, fenómeno que é o 

principal causador de Muda de stock e Muda de produção em excesso. Este caracteriza-

se por pequenas alterações na procura do cliente final gerarem aumentos da procura em 

todos os níveis da cadeia de abastecimento.  

O esquema representativo do funcionamento deste modelo encontra-se representado na 

Figura 8. 

 

 

Em contraste, o modelo Pull utiliza a procura real para despoletar ordens de produção 

sendo que nada é produzido enquanto não for necessário. A quantidade de stock é 

constante de acordo com os cálculos efetuados. O funcionamento do modelo pressupõe 

o suporte dos processos com controlo visual simples, o que cria maior transparência e 

permite fácil acesso de informação a todos os interessados. Para implementação da 

solução deve ser criada uma ferramenta simples para executar ordens frequentes e 

cíclicas, (Coimbra, 2013).  

As principais vantagens do modelo Pull são:  

 Modelo independente de previsões – eliminação do efeito bullwhip; 

 Sincronização das várias operações ao longo da cadeia de valor (com kanban);  

 Fluxo de informação e planeamento simplificado;  

 Produção em pequenos lotes;  

 Lead time reduzido;  

 Criação de fluxo; 

 Melhoria do nível de serviço.  

Figura 8: Modelo de fluxo em Push 
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As desvantagens do modelo pull estão relacionadas com uma menor flexibilidade face a 

imprevistos, uma vez que há uma grande redução de stocks. Por outro lado, exige que 

haja uma grande sincronização e balanceamento entre as diferentes operações da cadeia 

logística para que a solução funcione corretamente.  

O esquema representativo do modelo de Pull encontra-se na Figura 9.  

 

 

 

  

2.3.5 Logística Externa 

No fluxo de Logística Externa, pretende-se estender os conceitos abordados à cadeia de 

valor global, incorporando os fornecedores e clientes na análise e no processo de 

melhoria. O objetivo é minimizar o inventário, aumentar o nível de serviço, eliminar o 

Muda (aumentando a eficiência) do operador logístico e, minimizar o custo logístico. 

A criação de fluxo de logística externa implica: 

 Desenho do layout do armazém para suportar o fluxo de material; 

 A criação de milk runs (princípio equivalente ao mizusumashi mas para 

transporte externo de mercadorias); 

 A criação de fluxo de receção inbound, ou seja, otimizar as operações de receção 

e armazenamento de materiais e componentes; 

 A criação de fluxo de expedição outbound, otimizando as operações de 

expedição e controlo de informação para produto acabado; 

 Planeamento em pull logístico total. 

 

Figura 9: Esquema representativo do fluxo em Pull 
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Figura 10: Antena Rabo de tubarão 

3. Descrição do estado inicial 

Neste Capítulo será apresentada a situação da empresa antes da implementação do 

projeto Kaizen e feito o levantamento dos problemas nos quais este se focou. Em 

primeiro lugar será descrito o produto e realizada uma contextualização da operação e 

funcionamento interno da Kathrein Automotive com o intuito de enquadrar o projeto. 

Seguidamente apresenta-se o fluxo material e os problemas identificados, sendo 

também definidas as principais áreas de ataque no processo. Em cada uma das áreas 

será apresentado o levantamento de desperdícios e oportunidades de melhoria.  

3.1 Descrição do produto e operação da Kathrein 

A compreensão do produto, do processo produtivo e das atividades que o suportam, nas 

suas vertentes técnica, organizacional e operacional é o primeiro passo para qualquer 

iniciativa de melhoria. Sendo uma fábrica de produção de antenas automóveis, a 

Kathrein Automotive conta com um leque alargado de clientes (marcas de automóveis) 

produzindo consequentemente uma enorme diversidade de referências de produto final 

todas com as suas especificações. Atualmente a carga produtiva distribui-se por mais de 

600 referências de antenas constituídas por combinações de 550 referências de 

componentes. 

A Kathrein Automotive produz uma panóplia de antenas variadas. O tipo de antenas 

mais comum é a “antena rabo de tubarão”, observável na Figura 10, no entanto, os 

produtos podem ser divididos em 4 categorias principais: antenas com haste, antenas 

rabo de tubarão e antenas de interior (de vidro ou de estrutura).  

 

 

 

 

 

 

Todos os anos uma quantidade significativa de novas referências é adicionada ao 

volume de produção, o que tem implicado ajustes recorrentes à capacidade de produção 

e a criação de novas linhas de produção. Este crescimento que a empresa tem 

experienciado reflete-se também num crescimento do volume de vendas, como é 

observável na Figura 10. A comparação do valor de vendas médio em 2014 com o YTD 

(média de todos os meses em 2015) é reveladora desta tendência.  
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Evolução do volume de vendas em 2015 

Atualmente o fluxo produtivo da Kathrein Automotive é composto por 42 linhas de 

montagem, número que tem vindo a crescer nos últimos anos. Cada uma das linhas 

produz com diferentes especificações e está alocada à produção para um cliente 

específico ou um conjunto de clientes. Cada linha tem um conjunto de antenas que pode 

produzir, entre as quais variam os componentes. A produção de antenas funciona 

continuamente (24 horas por dia, 6 dias por semana, funcionando apenas 

esporadicamente ao Domingo), estando dividida por 3 turnos. Na Figura 12, estão 

identificadas as diferentes áreas compreendidas nas instalações da fábrica.  
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Figura 12: Layout da fábrica com identificação das principais áreas  

Armazém de 

componentes 

elétricos (para o 

SMT) 

Figura 11:Gráfico representativo da evolução do volume de vendas no ano de 2015 em milhares de 

euros mostrando uma tendência de crescimento. 
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Figura 13: Vista explodida do desenho em SolidWorks representativo dos componentes que fazem parte 

da montagem de um exemplo de antena rabo de tubarão 

No processo produtivo de cada antena entram diversos componentes. A Figura 13 é 

representativa da constituição de uma antena comum, exemplificando o tipo de 

componentes que habitualmente constituem a mesma.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro da variedade de elementos que compõe uma antena é de salientar os PCB 

(printed circuit board), componente elétrico das antenas. Os PCBs antes de chegarem às 

linhas de produção/montagem de antenas passam por um conjunto de diferentes fases. 

As matérias-primas que os compõe são transportadas para um armazém específico, 

numa sala à parte, uma vez que são pequenas partes frágeis exigindo cuidados especiais. 

Os circuitos elétricos são então montados na zona do SMT (surface-mount technology) 

passando por um conjunto de operações até PCB estarem prontos e programados para 

poderem integrar as linhas de montagem das antenas. São depois armazenados num 

local específico (localizado na zona de produção) no final deste processo para que sejam 

levados para as linhas de produção quando necessários.  

Outro componente a destacar são os copos, uma vez que apesar de armazenados em 

conjunto com os restantes, são os que apresentam maior variedade, pela panóplia de 

cores e ligeiras alterações de formato que possuem, o que faz com que variem com 

maior frequência nas linhas durante o processo produtivo das antenas.  

Estes dois componentes são os que geram mais problemas a nível de abastecimento 

logístico às linhas, uma vez que a sua variedade exige um cumprimento mais apertado 

de tempos e coordenação da logística com o plano produtivo de cada linha. Apesar da 

variedade de antenas produzidas em cada linha, as características dos produtos 

permitem que estas trabalhem com um grau de flexibilidade muito elevado, com tempos 

de mudança entre produtos praticamente inexistentes, o que torna o funcionamento do 

fluxo produtivo muito próximo do ideal. Contudo, este fator aumenta também o grau de 

exigência depositado no abastecimento logístico, uma vez que tem que haver uma maior 

coordenação entre a produção e a logística para acompanhar as mudanças.  
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Para uma melhor compreensão do fluxo material desde a entrada dos componentes até à 

entrega do produto final aos clientes foi desenhado um VSM no qual se acompanha o 

fluxo material na execução de uma antena.  

Devido à enorme variedade de componentes, produtos e linhas foi necessário selecionar 

uma referência exemplo para mapear, decidindo-se mapear o fluxo material de uma 

antena montada na linha 4. Esta é uma das linhas com capacidade para produção de um 

maior número de antenas, tornando-a uma linha crítica. É também uma linha com um 

processo representativo da maioria dos casos que ocorrem na empresa. Uma vez que no 

âmbito do projeto o foco era o fluxo, e não o processo produtivo, não se sentiu 

necessidade de estudar todas as linhas que produziam produtos de alta rotação, 

escolhendo-se apenas uma.  

No mapeamento do processo realizado foram especificados apenas os fluxos dos 

componentes mais críticos, PCB e copos, uma vez que cada antena é composta por uma 

diversidade muito grande de componentes, que passam por um processo de 

abastecimento equivalente ao dos copos (uma vez que os restantes componentes se 

encontram armazenados no mesmo local), mas menos problemático pela menor 

variabilidade.  

 

As quantidades de stock e o lead time em cada fase do processo encontram-se 

explicitados na Figura 14. No conjunto, o caso analisado tinha um lead time total de 23 

dias entre a chegada de componentes às linhas e a entrega de produto final ao cliente. 

O VSM permite não só uma compreensão mais abrangente do fluxo existente em toda a 

operação como também o levantamento dos processos mais críticos e das oportunidades 

de melhoria evidentes. No processo de elaboração e análise constatou-se que os maiores 

problemas se concentravam no fluxo entre o fornecimento de matérias-primas e a 

chegada das mesmas às linhas (zona tracejada na Figura 14). Idealmente o fluxo deveria 

Figura 14: VSM representativo dos principais fluxos na produção de uma antena 
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ser inteiramente reestruturado, no entanto, o âmbito do projeto foi definido para criar 

melhorias que incidissem no fluxo entre a chegada de matérias-primas à Kathrein 

Automotive até que estas sejam utilizadas nas linhas de produção. 

3.2 Identificação de Problemas  

Após a definição do foco do projeto com base na análise do VSM e no 

acompanhamento realizado no gemba foi possível dar início à identificação dos pontos 

mais críticos do processo.  

A análise permitiu identificar que o problema mais crítico dizia respeito a paragens 

frequentes das linhas de produção por falta de componentes e consequente perda de 

produtividade. Constatou-se que o fluxo não estava a funcionar de forma sincronizada 

entre a produção e a logística (armazém), gerando assim falhas de abastecimento e um 

consequente impacto negativo na produtividade dos operadores logísticos e das linhas. 

Foi também percetível que o processo de encomenda aos fornecedores não estava 

otimizado uma vez que tanto se registavam ocorrências de stocks excessivos como, por 

outro lado, frequentemente eram detetadas roturas de stocks de componentes. 

Tal como referido anteriormente, o foco do projeto incidiu no fluxo iniciado com o 

contacto com o fornecedor de matérias-primas até ao momento em que estas chegam às 

linhas de produção. Para analisar o fluxo com maior detalhe, este foi dividido em três 

pequenos fluxos (materiais e informacionais) representados na Figura 15, sobre os quais 

se fez uma análise mais aprofundada.  

O primeiro fluxo considera o fornecimento de matérias-primas (MP) por parte dos 

diferentes fornecedores (e posterior receção na fábrica, onde os componentes são 

levados para um armazém de matérias-primas central). O funcionamento destes 

processos, os lead times e as quantidades mantidas em stock neste armazém estarão 

dependentes do método seguido para a realização de encomendas aos diferentes 

fornecedores. 

O segundo fluxo identificado diz respeito ao abastecimento de um armazém de 

componentes mais pequeno e próximo das linhas para facilitar o processo de picking e 

reabastecimento das mesmas. Chamemos-lhe armazém de stock avançado.  

Por último, identificou-se um terceiro fluxo que diz respeito ao comboio logístico. 

Neste, o operador responsável recolhia os componentes que tinham sido previamente 

Figura 15: Representação dos 3 fluxos problemáticos identificados 
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selecionados (no processo de picking, do fluxo anterior) e abastecia todos os bordos de 

linha (BOL) das linhas de produção que estivessem a produzir nesse momento, 

utilizando para tal um comboio logístico. Das 42 linhas de produção, habitualmente 

funcionavam cerca de 20 por turno.  

Uma vez que o principal problema identificado foram as paragens nas linhas por 

abastecimento, apesar de o fluxo de material ter início no fornecedor de matérias-primas 

e terminar nas linhas de produção, a análise dos diferentes fluxos será feita desde as 

linhas até ao ponto de entrada de material no armazém (ou seja, da direita para a 

esquerda), tal como estão numerados na Figura 15.  

3.2.1 Impacto da logística Interna nas linhas de montagem  

Analisando o funcionamento das linhas de produção verificou-se que ocorriam paragens 

frequentes, implicando uma perda de eficiência bastante considerável e 

simultaneamente pondo em causa o aproveitamento dos recursos e o cumprimento do 

plano de produção diário.  

 

Figura 16: Gráfico representativo das causas de paragem das linhas de montagem e respetivo tempo total 

de paragem durante o mês Janeiro de 2016 

A Figura 16 é representativa das principais causas de paragens das linhas durante o mês 

Janeiro de 2016 (representativo da operação das linhas antes do início do projeto). 

Neste, é observável que o motivo de paragens nas linhas responsável por um maior 

tempo de paragem foi a avaria do robot/soldadura seguida da avaria no objetivo 

(equipamento que se utiliza no final das linhas para verificar a qualidade das peças 

produzidas) e em terceiro lugar as paragens por abastecimento logístico. Os registos das 

paragens são realizados manualmente pelos operadores das linhas, no qual registam o 

momento em que ocorreu a paragem, o tipo de paragem e a duração da mesma.  

Comparativamente com as paragens por abastecimento logístico, as paragens 

relacionadas com avarias nos equipamentos implicavam um maior tempo de resolução 
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do problema (envolvendo a equipa de manutenção e a possível necessidade de reparação 

ou troca de equipamentos). No entanto, as paragens por abastecimento logístico eram 

responsáveis por uma frequência mensal e num número de ocorrências por dia bastante 

superior. Identificaram-se ainda microparagens recorrentes (períodos de 

aproximadamente 5 minutos) que os operadores não registavam mas acabavam por 

impactar também na produtividade e eficiência da produção.   

O projeto dedicou-se unicamente à redução de paragens das linhas causadas por 

abastecimento logístico, uma vez que já estava em curso um projeto interno de melhoria 

das atividades de manutenção focado na redução do número de avarias.  

 

 

Figura 17: % de tempo dispendida com paragens por abastecimento logístico entre Janeiro e Abril 2016 

 

Para compreender o problema, foi compilado um registo diário, com base na recolha de 

dados registados nas linhas de produção, dos tempos de paragem causados por 

ineficiências no processo de abastecimento logístico. O seguimento da percentagem de 

tempo de paragens por falha de abastecimento de componentes face ao tempo de 

abertura total diário (note-se que nem todas as linhas funcionam durante o turno inteiro 

nem todos os dias), entre Janeiro e Abril de 2016, encontra-se na Figura 17. É possível 

observar que o tempo de paragem (valor médio contabilizando todas as linhas de 

produção) anda entre os 1% e 5%. Esta variabilidade na percentagem de tempo de 

paragem prova a falta de standard e de tarefas cíclicas que garantam estabilidade ao 

processo de abastecimento. 

Na Figura 18, relativa a um mês exemplo – Janeiro, é observável que as paragens não 

ocorrem com a mesma frequência em todas as linhas de produção. A linha 3 e 4 são 

claramente as mais afetadas por este problema. A razão para tal prende-se com a 

existência de uma maior variedade de referências produzidas, obrigando a que sejam 

trazidos para a linha componentes diferentes com grande frequência (sempre que a 

produção é alterada para uma antena diferente). 
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O maior impacto causado pelas paragens das linhas é a quebra na produtividade que 

estas implicam. O objetivo estipulado para o projeto foi a eliminação total deste tipo de 

paragem. Para tal será necessário criar melhores condições de abastecimento, 

sincronização entre a produção e a logística e um standard de abastecimento logístico 

que permita eliminar a variabilidade do processo quando cumprido pelos operadores.   

3.2.2 Fluxo 1: Abastecimento de componentes às linhas de produção 

O primeiro fluxo identificado na Figura 15 é relativo à entrega de componentes às linhas 

de produção. Os componentes eram levados às diferentes linhas por um operador 

responsável, com recurso a um comboio logístico. Este não possuía um ciclo nem um 

percurso standard a seguir. O operador guiava-se pelo plano de produção das diferentes 

linhas para fazer o abastecimento de componentes, com alguns dos componentes já a 

funcionarem numa lógica de “caixa cheia - caixa vazia” e sem locais específicos para 

colocar as caixas vazias, pelo eram muitas vezes deixadas para trás pelo abastecedor.  

As constantes alterações ao plano de produção, devido à falta de componentes (muitas 

vezes PCBs), à falta de pessoas, às avarias de equipamentos ou ainda a outros motivos, 

levavam a que o seguimento do plano de produção como base para a entrega de 

componentes fosse pouco fiável, implicando falhas frequentes na entrega dos 

componentes.  

A falta de normalização do abastecimento potenciava os pedidos frequentes de 

componentes “urgentes” por parte dos operadores das linhas, que levavam o abastecedor 

a parar o seu ciclo para atender a estas necessidades e ir recolher o produto ao armazém. 

Outra situação observada prendia-se com os próprios operadores das linhas terem 

necessidade de se deslocarem ao armazém para trazerem as matérias-primas 

necessárias.  
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Figura 18: Distribuição dos tempos de paragem por abastecimento logístico pelas diferentes linhas de 

produção em Janeiro 2016 
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Por outro lado, o trabalho do abastecedor estava também dificultado pelo mau 

dimensionamento do bordo de linha e falta de gestão visual do mesmo, o que não lhe 

permitia fazer uma reposição eficiente de componentes. O abastecimento às linhas, 

apesar de ter bastante variabilidade associada, acontecia em ciclos médios de uma hora. 

Contudo, ao contrário do que seria a situação ideal, o bordo de linha não estava 

dimensionado para ter autonomia suficiente durante este ciclo. Uma outra grande causa 

de ineficiência que impactava tanto na diminuição da produtividade do operador da 

linha como na dificuldade acrescida no trabalho do abastecedor, era a falta de 

ergonomia, de arrumação e de gestão visual no bordo de linha, como é ilustrado na 

Figura 19.   

 

Figura 19: Imagens representativas de dois bordos de linha antes da implementação de soluções 

O abastecedor, quando terminava a tarefa de deixar as caixas de componentes nos 

bordos de linha, voltava ao armazém para ir buscar os próximos componentes, 

esvaziando o comboio no percurso até ao armazém. A recolha de produto acabado das 

linhas era feita por um outro operador logístico num carrinho independente deste ciclo.  

Numa análise com maior pormenor aos desperdícios inerentes à operação do comboio 

concluiu-se que de todas as tarefas desempenhadas pelo operador do comboio 54% das 

mesmas representavam desperdício. A Tabela 1 apresenta uma síntese destes valores. 

Tabela 1: Resumo da análise VA/MUDA do trabalho do operador responsável pelo comboio logístico 

Comboio Logístico  

Tempo de ciclo 60 minutos  

Tempo de valor acrescentado 28 minutos 

% de desperdício 54% 

Do levantamento de tarefas desempenhadas sem valor acrescentado podem-se salientar 

os percursos repetitivos ao longo das linhas; retorno ao armazém; ciclos em vazio; 

reorganização do comboio a meio do ciclo e retorno de caixas de PCBS.   

3.2.3 Fluxo 2: Abastecimento do supermercado de stock avançado e 

picking de componentes 

O segundo fluxo identificado na Figura 15 diz respeito à movimentação de 

componentes entre o armazém central de matérias-primas e um armazém mais pequeno 
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Figura 20: Imagens representativas do estado inicial da zona de arrumação de componentes 

e próximo das linhas (ao qual se deu o nome de armazém de stock avançado). Os 

componentes necessários para abastecimento das linhas eram recebidos pelo operador 

responsável pela receção de encomendas e guardados no armazém. De seguida, um 

segundo armazém, mais pequeno, era reabastecido tendo em conta, por um lado, 

necessidades futuras das linhas, e por outro lado, as referências de maior consumo.  

Neste armazém havia uma menor quantidade de cada componente para que o processo 

de picking fosse facilitado. Existiam dois responsáveis pelas tarefas de picking e 

repacking que faziam o reabastecimento do supermercado mais pequeno e 

“preparavam” os componentes para o comboio logístico levar para as linhas. Os 

componentes encontravam-se nas caixas em que vinham do fornecedor (caixas de 

cartão) e a tarefa de repacking consistia em transpô-los para caixas próprias para 

movimentar o produto até às linhas (com tamanho adequado ao bordo de linha e de 

plástico, uma vez que este é proibido nas linhas por questões de qualidade).  

Após a tarefa de repacking muitas das caixas de fornecedor ficavam abertas com 

“sobras” de componentes, o que originava desarrumação e consequente desorganização 

da área de trabalho. Associada a esta desorganização era também notória a falta de 

gestão visual que dificultava a arrumação e preparação do material e a dificuldade de 

acesso aos componentes. Na Figura 20, pode ser observada a zona onde era feito o 

armazenamento de componentes e repacking antes do arranque do projeto.  

 

 

Esta reposição de stock era feita de forma pouco cíclica pelo que a sincronização entre o 

operador responsável e o comboio logístico era muitas vezes deficiente levando a 

grandes tempos de espera.  

A tarefa de picking, por sua vez, consistia em selecionar os componentes que deveriam 

ser levados para as linhas com base no plano de produção diário, sendo estes 

posteriormente recolhidos pelo operador responsável pelo comboio logístico. A 

preparação dos copos (que tal como referido anteriormente é um dos componentes com 

maior variabilidade entre referências de antenas e por isso um dos que exige maior 

trabalho) era efetuada duas vezes por dia, originando um pico de trabalho diário e 

consequente atraso de outras tarefas.  
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À semelhança do que acontecia com o responsável pelo abastecimento, também estes 

operadores faziam deslocações frequentes às linhas de montagem para repor 

componentes em falta e para responder a “emergências” (tarefa que não deveria fazer 

parte do seu trabalho e quebrava o ciclo pretendido).  

Apesar da falta de standards, uma análise mais aprofundada e um acompanhamento do 

trabalho de ambos os responsáveis pelo abastecimento do armazém de stock avançado e 

picking, permitiu chegar à conclusão que estes trabalhavam em ciclos de 

aproximadamente 35 minutos, sendo que apenas 6 minutos deste tempo representavam 

tarefas que possam ser consideradas como tarefas de valor acrescentado. A Tabela 2 

sintetiza estes tempos.  

Tabela 2: Resumo da análise VA/MUDA dos abastecedores do armazém  

Abastecedor do armazém  

Tempo de ciclo 35 minutos  

Tempo de valor acrescentado 6 minutos 

% Desperdício 83% 

Exemplos de tarefas que não acrescentam valor são o abastecimento às linhas (quando o 

comboio logístico não consegue dar resposta), a necessidade de ir ao exterior recolher 

material em falta para a linha, deslocações repetitivas ao mesmo corredor de picking, 

atendimento de urgências e a procura de material sem entrada no armazém.  

3.2.4 Fluxo 3: Encomendas de Matérias-Primas 

O terceiro fluxo identificado na Figura 15 diz respeito ao processo de encomendas aos 

fornecedores e consequente movimentação dos componentes desde o fornecedor até ao 

armazém da Kathrein Automotive.  

Devido à diversidade de componentes necessários para a montagem da ampla variedade 

de produtos, a gestão de stocks e encomendas de matérias-primas assume grande 

complexidade. Os fornecedores de matérias-primas são portanto bastante diferentes uns 

dos outros, tanto a nível de serviço prestado como localização geográfica.  

Em 2015, a Kathrein Automotive trabalhou com 92 fornecedores, sendo a maioria deles 

internacionais, como se pode observar na Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Análise da origem dos fornecedores de matérias-primas 
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Foi verificada uma falta de eficácia na gestão de stocks, uma vez que apesar da 

existência de diversos componentes com stock em excesso observavam-se também 

frequentes roturas de material. O acompanhamento de stocks e encomendas dentro da 

organização é repartido entre duas pessoas, sendo que cada uma tem um conjunto de 

fornecedores sob sua responsabilidade.  

As encomendas de componentes eram feitas com base em previsões de vendas dadas 

pelos clientes finais. Por outras palavras, havia um fornecimento em Push. Tendo em 

conta a falta de credibilidade e assertividade das previsões havia então uma necessidade 

da empresa se defender com stocks elevados. 

Os dados relativos aos volumes de stock de matérias-primas totais em 2015 encontram-

se representados na Figura 22 e os valores médios de stock organizados por fornecedor 

encontram-se representados na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Gráfico representativo dos valores (em milhares de euros) de stock de matérias-primas 

médio para 2014, mensal em 2015 e médio em 2015 (YTD) 

Figura 23: Stocks de matérias-primas por fornecedor em euros  
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Para compreender a eficiência da gestão de stocks foi calculada a taxa de cobertura dos 

diferentes fornecedores de acordo com a equação 3.1. Uma vez que a maioria destas 

empresas é fornecedora de mais do que um componente foi calculada uma taxa de 

cobertura média entre os seus produtos. Esta representa o tempo médio que o stock 

poderá abastecer a procura sem recurso a novas encomendas.  

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

(3.1) 

Os resultados levantados relativamente à taxa de cobertura encontram-se representados 

na Figura 24. Quanto maior for a taxa de cobertura menor será a rentabilidade dos 

stocks (uma vez que maior é o valor de capital imobilizado). A taxa de cobertura deve 

ser o mínimo número de dias que garanta a inexistência de ruturas. Na Figura 24 é 

observável uma taxa de cobertura média de 27 dias.  

 

Uma vez que existem fornecedores nacionais e outros intercontinentais é necessária a 

compreensão de que as diferenças na frequência e lead time de entrega dos mesmos 

devem ser tidas em consideração ao analisar de forma comparativa a taxa de cobertura 

de dois fornecedores ou até mesmo na análise crítica individual deste parâmetro.  

 

Figura 24: Gráfico representativo da percentagem de fornecedores por dias de taxa de cobertura de 

stocks mensal em 2015, média de 2014 e média de 2015 
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4. Solução Proposta 

 

Neste Capítulo serão apresentadas as soluções implementadas para melhoria da 

eficiência de cada um dos grandes fluxos identificados como problemáticos 

anteriormente. Serão explicados os pressupostos utilizados, cálculos de 

dimensionamento a que se recorreu e metodologia de implementação das soluções.   

No seguimento do levantamento de problemas efetuado na secção 3.2 Figura 15 foi 

possível definir um plano de execução do projeto, tendo sido estudadas as melhorias e 

possíveis soluções para combater as ineficiências em cada um dos fluxos. Um esquema 

representativo da proposta da nova visão encontra-se representado na Figura 25.  

Para combater o problema das paragens nas linhas por falhas ao nível do abastecimento 

logístico, toda a organização do fluxo da logística interna foi revisto tendo a análise sido 

dividida em 3 grandes fluxos. Para cada um dos fluxos foram estudadas possibilidades 

de melhoria dos processos para que todos funcionassem de forma integrada numa ótica 

de um fluxo em pull, ou seja, fluxo controlado para que o consumo de componentes por 

parte das linhas gerasse reposição. 

 Tal como na descrição da situação inicial serão abordadas as soluções e alterações 

aplicadas a cada um dos fluxos iniciando-se nas linhas e terminando nos fornecedores. 

Os grandes focos do projeto foram, resumidamente, a otimização do bordo de linha e 

dimensionamento do supermercado; definição e dimensionamento de um ciclo 

normalizado para o mizusumashi; implementação de um sistema de sincronização 

híbrido recorrendo a kanban e junjo; e por fim a elaboração e aplicação de um algoritmo 

de pull de encomendas de componentes a fornecedores. 

Figura 25: Esquema representativo da solução implementada 
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A grande mudança de paradigma da nova solução está no facto de passar a ser a 

mudança de trabalho na linha, e não a escala de programação, a definir o 

reabastecimento e a preparação dos materiais necessários sinalizando-a de forma visual. 

Para tal, existe a necessidade de sincronização de todos os aspetos descritos 

anteriormente o que torna interdependente o dimensionamento das diferentes soluções. 

No final consegue-se assim garantir um fluxo em pull contínuo entre a produção e o 

armazém.  

De seguida serão apresentadas as melhorias/soluções e ferramentas utilizadas para cada 

uma das situações identificadas (fluxo 1, 2 e 3). Previamente foi necessária a definição 

de alguns parâmetros para que o projeto pudesse arrancar, como a qual seria a unidade e 

sistema de movimentação dos componentes, apresentadas já na seguinte secção. 

4.1 Definição da unidade e sistema de movimentação  

Antes de dar início ao desenho das soluções propriamente ditas para cada um dos ciclos 

de fluxo identificados na Figura 25, foi fundamental a definição de alguns parâmetros 

iniciais.  

Em primeiro lugar foi necessário reavaliar a unidade de movimentação para cada 

componente. No caso em estudo, já eram utilizadas caixas com dimensões apropriadas 

para transporte dos componentes - caixas pequenas que permitiam um posicionamento 

ergonómico no bordo de linha e fácil transporte. Contudo, foi necessário reavaliar as 

quantidades que deveriam ser acomodadas em cada caixa.  

O critério definido foi que as quantidades por caixa deveriam sempre ser múltiplas das 

quantidades da caixa recebida do fornecedor. Idealmente cada caixa de fornecedor 

deveria trazer a quantidade que se pretende movimentar, no entanto, como se tratam de 

componentes muito pequenos (como parafusos por exemplo) nem sempre é possível. A 

decisão da quantidade a transportar por caixa é importante para garantir que se evitem 

caixas (provenientes do fornecedor) abertas sem a totalidade do produto, tanto por 

questões de arrumação e controlo de stocks como de qualidade do próprio produto. 

Define-se assim que as caixas devem encher múltiplos da caixa do fornecedor e para 

cada caso, o lote de caixas a encher deve ser tal que termine com a quantidade total 

existente na caixa original.  

Numa fase inicial foi também necessário estabelecer qual o sistema de abastecimento, 

se por kanban ou junjo. Idealmente todas as referências seriam movimentadas com 

recurso a um ciclo kanban, no entanto, a variedade de referências de componentes 

diferentes utilizadas na mesma linha implica que para que tal fosse possível teria que 

haver um espaço muito grande de bordo de linha para acomodar todos os componentes 

que entram em cada linha. Por outro lado, em linhas que constantemente alteram o 

produto final, a existência de múltiplas referências disponíveis no bordo de linha 

potencia também a probabilidade de erro.  

Devido aos motivos enunciados, numa ótica de otimização de espaço do bordo de linha 

e facilidade do trabalho dos operadores das linhas, houve então a necessidade de 

coexistência de ambas as soluções. Desta forma, foi determinado que os componentes 

que mais variavam nas linhas, ou seja, referências que tinham que ser alteradas quando 

se trocava de antena a produzir, seriam abastecidos de forma sequenciada de acordo 

com o plano de produção. Por outro lado, as referências que eram constantemente 

utilizadas nas linhas seriam abastecidas pela lógica de kanban.  
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Componentes Kanban vs. Sequenciados 

Kanban Sequenciados: copos

Sequenciados: PCB Restantes sequenciados

Algumas famílias de componentes, como os copos e os PCBs são abastecidos sempre de 

forma sequenciada e não por kanban. Isto porque devido às suas características (como a 

imensa variedade de cores no caso dos copos), estes tem que ser frequentemente 

alterados nas linhas. Na Figura 26 é possível observar a distribuição de componentes 

entre os dois métodos de sincronização.  

Atualmente existem 891 referências diferentes de componentes, sendo 359 abastecidas 

por kanban e 532 de forma sequenciada. Para além destes componentes, existem ainda 

87 referências diferentes de embalagens finais que tem que ser abastecidas às linhas de 

forma sequenciada e não se encontram representadas no gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que cada caixa de componentes fosse devidamente identificada foram 

desenvolvidos dois tipos de cartões, um para kanbans e outro para sequenciados. O 

modelo dos cartões foi estudado de forma a facilitar todo o processo de reabastecimento 

e picking, contemplando toda a informação necessária para identificação do produto, 

identificação da linha na qual seria consumido, a posição no bordo de linha e a posição 

no supermercado de componentes. Estes têm ainda cores diferentes consoante a linha de 

destino para facilitar o abastecimento. Podem ser colocados e removidos das caixas 

(com velcro) para que desta forma, estas sejam utilizáveis por diversos componentes 

consoante necessidade. Um exemplo destes cartões pode ser encontrado no anexo A. 

4.2 Ciclo 1: Abastecimento de componentes às linhas - Mizusumashi 

Tal como referido anteriormente durante a descrição da situação inicial, o abastecimento 

às linhas já era realizado por um comboio logístico, no entanto este não cumpria um 

ciclo standard nem estava coordenado com o fluxo de consumos do bordo de linha. Foi 

então necessário o dimensionamento de um ciclo normalizado.  

Para tal, em primeiro lugar, foram estudadas quais seriam as tarefas que o mizusumashi 

teria que desempenhar. Estas encontram-se sintetizadas no esquema da Figura 27. 

 

 

Figura 26: Gráfico representativo da proporção entre componentes kanban e junjo 
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Figura 27: Diagrama representativo das diferentes tarefas a desempenhar pelo mizusumashi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo do mizusumashi é definido com o objetivo de otimizar o tempo do operador e 

evitar que este dê “voltas em vazio”. Tal como referido na secção anterior, foi adotada 

uma solução híbrida na qual o ciclo de kanban, caracterizado pelo modelo de reposição 

“caixa cheia-caixa vazia”, coexiste com o ciclo sequenciado/junjo, no qual os 

componentes são abastecidos consoante necessidade.  

Cada uma das 42 linhas tem um pequeno supermercado, bordo de linha (BOL), onde se 

encontram os componentes que servem a linha. O misuzumashi, em cada ciclo, coloca 

as caixas cheias de componentes respetivos em cada linha e recolhe tanto as caixas 

vazias como o produto acabado. O dimensionamento dos bordos de linha será discutido 

na secção seguinte.  

O primeiro passo para a definição do ciclo do mizusumashi foi a realização de um 

estudo preliminar dos tempos despendidos com as tarefas básicas desempenhadas. De 

seguida, foi desenhada uma rota que o mesmo deveria seguir e definidos quais os pontos 

de paragem estratégicos dentro da área de produção para otimizar o processo de 

abastecimento das linhas. Foram definidos 10 pontos de paragem diferentes e qual o 

conjunto de linhas a abastecer em cada um. Com base nesta rota e nas paragens 

definidas foi então possível estimar as distâncias a percorrer pelo mizusumashi. Os 

valores obtidos nesta análise encontram-se explicitados na Tabela 3.   
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Tabela 3: Síntese de velocidades e distâncias envolvidas no percurso do mizusumashi 

 

 

 

 

 

 

Para que fosse possível estimar o tempo de ciclo ideal para o abastecimento das linhas 

do mizusumashi foi necessário compreender qual a carga que este iria transportar em 

cada ciclo. Uma vez que o número de linhas de produção a “funcionar” em simultâneo 

não é fixo, foram estudados dois cenários diferentes. O primeiro cenário analisado 

considera 19 linhas a produzir em simultâneo enquanto o segundo cenário considera 22 

linhas. O número médio de caixas movimentadas em cada cenário depende da taxa de 

consumo dos diferentes componentes. Esta taxa foi estimada tendo em conta os tempos 

de ciclo nas diferentes linhas de produção (tempo demorado até ser produzida uma 

peça) e o fator de integração de cada componente na antena em que é utilizado. Foi 

criada uma BOM (bill of materials) na qual toda a informação acerca dos produtos 

acabados e componentes que os integram foi compilada para facilitar esta e outras 

análises.  

Com base nas estimativas realizadas e nos grandes blocos de operações identificados na 

Figura 27 foi então estimado, para cada um dos cenários, qual seria o tempo de ciclo 

total do mizusumashi. Estes valores encontram-se sintetizados na Tabela 4.  

Tabela 4: Levantamento de tempos das tarefas desempenhadas pelo mizusumashi 

   
Cenário 1: 19 linhas a 

produzir 

Cenário 2: 22 linhas a 

produzir 

Tarefas Tempo/ciclo 
Unid

ade 
Qtd Unidade 

Total 

(min) 
Qtd Unidade 

Total 

(min) 

Tarefas nas linhas 
        

Mizusumashi- 

deslocamento em linha 
6,0 km/h 105 m 1,1 140 m 1,4 

Mizusumashi - arranques e 

travagens 
8,0 s 10 paragens 1,3 10 paragens 1,3 

Troca de caixas de 

componentes 
5,0 s 50,1 caixas 4,2 62,1 caixas 5,2 

Troca de caixas de 

Produto Final 
10,0 s 22,0 caixas 3,7 27,0 caixas 4,5 

Deslocamento pedonal 0,9 m/s 407 m 7,5 407 m 7,5 

Subtotal 
    

17,8 
  

19,9 

Tarefas no armazém 
        

Mizusumashi- 

deslocamento em linha 
6,0 km/h 111 m 1,1 111 m 1,1 

Mizusumashi - arranques e 

travagens 
8,0 s 3 paragens 0,4 3 paragens 0,4 

Troca de caixas 5,0 s 50,1 caixas 4,2 62,1 caixas 5,2 

Deslocamento pedonal 0,9 m/s 120 m 2,2 120 m 2,2 

Subtotal 
    

7,9 
  

8,9 

Total     25,7   28,9 

Parâmetro Medição 

Velocidade pedonal 0,9 m/s 

Velocidade média do comboio 6 km/h 

Tempo de paragem/arranque 8 seg 

Tempo médio de troca de caixa 5 seg 

Distância total no circuito das linhas 105 m 

Distância total comboio no circuito do armazém 111 m 

Distância pedonal no circuito do armazém 120 m 
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Com base nos valores obtidos para cada cenário e considerando uma margem de 

segurança extra para prevenção de erros em caso de potenciais atrasos definiu-se então 

que o mizusumashi deveria cumprir com um tempo de ciclo standard de 30 minutos.  

A estimativa do número de caixas movimentadas por ciclo permitiu o dimensionamento 

da carga máxima que o comboio teria que ser capaz de acomodar. Considerando este 

valor foi definida a dimensão física ideal do comboio. Para o tornar mais ergonómico, 

definiu-se que este deveria estar dividido em cinco vagões, sendo cada um deles 

composto por dois carrinhos amovíveis com rodas. Estes carrinhos podem ser retirados 

da estrutura principal e deslocados pelos corredores mais estreitos entre as linhas de 

produção, facilitando desta forma o abastecimento nas linhas e minimizando as 

deslocações do operador.   

A organização do comboio foi feita de forma a destinar cada vagão a transportar apenas 

componentes para um determinado conjunto de linhas. Desta forma, em cada ponto de 

paragem o operador apenas recolhia/repunha material em um dos vagões, simplificando 

o processo. Cada um dos carrinhos é constituído por prateleiras, sendo cada uma delas 

destinada ao transporte de componentes de uma linha.  

Todas estas regras na construção do comboio foram complementadas com medidas de 

gestão visual, como um código de cores e identificações claras, para que se pudesse tirar 

o máximo partido das mesmas. A organização dos vagões e carrinhos descrita acima e o 

código de cores estão representados na Figura 28.  

Todos estes pormenores de desenho do mizusumashi foram pensados para fazer face à 

dificuldade acrescida da implementação da solução numa fábrica com um número tão 

elevado de linhas de produção. Além dos cinco vagões com as características descritas, 

o mizusumashi desenhado tem ainda dois vagões extra, acoplados no final, nos quais são 

transportadas as embalagens de produto final e os produtos acabados.  

Após a decisão do design dos vagões foi construído um protótipo para validar a solução 

e seguidamente foi fabricado todo o comboio logístico de acordo com as especificações. 

Uma ilustração da solução desenvolvida pode ser observada na Figura 29. 

 

 

 

 

 

Figura 28: Esquema de cores para agrupar linhas e vagões do mizusumashi 
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Paralelamente à definição da rota, dimensionamento do tempo de ciclo e design físico 

da solução, foi necessário garantir que as condições para a implementação da solução 

pretendida eram criadas. Para facilitar o cumprimento do percurso definido para o 

mizusumashi foram efetuadas marcações no chão que identificassem o caminho, foram 

ajustados os corredores das linhas para facilitar a passagem dos carrinhos do comboio e 

foram identificados visualmente todos os pontos de paragem do mesmo. Em simultâneo 

foi também criado um manual com os standards para o abastecimento em cada uma das 

paragens e foi dada formação às pessoas. Um exemplo do standard que foi criado para 

descrever o abastecimento de linhas definido em cada paragem encontra-se no Anexo B.  

Uma vez que o cumprimento do tempo de ciclo assume grande importância nesta 

solução, a escolha de operadores dedicados e com uma boa postura de trabalho para 

assumirem a tarefa é essencial para o sucesso da mesma. Após a seleção dos mesmos 

foi-lhes dada não só formação nos standards como foram treinados de forma a 

aperfeiçoarem a execução das tarefas.  

No caso dos componentes abastecidos segundo um ciclo kanban o processo de 

abastecimento é simples. Como referido anteriormente, o mizusumashi apenas tem que 

recolher as caixas vazias, que posteriormente irá retornar ao supermercado de 

componentes, e recolher caixas cheias da mesma referência, com as quais irá 

reabastecer o bordo de linha no ciclo seguinte. 

No caso dos componentes a abastecer segundo um ciclo junjo, a informação de que um 

componente será necessário é obtida com base no plano da produção das linhas. Para 

gerir a preparação de componentes no picking, o operador utiliza um sequenciador com 

uma escala temporal dividida em espaços iguais (em que cada um diz respeito a um 

ciclo de 30 minutos), tal como se encontra ilustrado na Figura 30. Em cada espaço do 

sequenciador é colocada, antes do início do turno pela responsável pelo planeamento da 

produção, uma listagem com informação relativa a quais os componentes que devem ser 

recolhidos e transportados em cada ciclo.  

 

 

 

Figura 29: Solução física desenvolvida para o mizusumashi   
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Figura 30: Sequenciador utilizado para abastecer componentes junjo às linhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lista de picking criada tem em consideração as necessidades que as linhas terão na 

hora seguinte e é diariamente gerada por uma ferramenta em excel alimentada pelo 

plano de produção diário (um exemplo pode ser observado no anexo C). Esta solução, 

para além de permitir mais facilmente antecipar o abastecimento das necessidades 

futuras das linhas de forma a evitar a sua paragem, permite uma gestão visual do 

cumprimento do plano de abastecimento e do trabalho que deverá ser realizado.  

A principal desvantagem deste método é a sua inflexibilidade perante alterações feitas 

ao plano de produção durante o dia. Caso sejam realizadas alterações, as folhas de 

picking devem ser reimprimidas e manualmente atualizadas. Para além da 

movimentação de material, o mizusumashi tem outra tarefa muito importante ao ser o 

responsável pela movimentação da informação entre a produção e o supermercado de 

componentes.  

4.2.1 Dimensionamento do Bordo de Linha 

Tal como descrito no Capítulo 3, o bordo de linha existente antes da implementação da 

nova solução não só era pouco ergonómico como não tinha autonomia suficiente 

durante o ciclo de uma hora realizado pelo comboio logístico.  

Com o intuito de maximizar as tarefas de valor acrescentado, o bordo de linha deve 

estar livre de qualquer desperdício e ser o mais ergonómico possível. Na situação ideal, 

os componentes devem estar dispostos em frente ao operador, a uma distância que 

salvaguarde a área de trabalho e que minimize o Muda de movimento. A reposição e 

recolha dos componentes pelo mizusumashi devem ser feitas pelas traseiras da linha de 

produção, sem qualquer impacto no trabalho do operador.  

Tal como referido anteriormente, os componentes podem ser abastecidos segundo um 

sistema Kanban em que uma caixa vazia dá ordem de reabastecimento, ou um sistema 

Junjo em que o material chega ao bordo de linha de forma sequenciada, de acordo com 

o plano de produção. No primeiro caso, é necessária a existência de uma posição 

(rampa) específica para a colocação das caixas cheias de cada componente e uma outra 

posição para o retorno das caixas vazias. No caso dos componentes sequenciados é 

necessário que exista uma posição no bordo de linha que será partilhada por mais do 
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que uma referência de componente sequenciado, funcionando como um corredor em 

FIFO.   

Para que todo o processo de abastecimento das linhas funcione em fluxo e de acordo 

com a aplicação dos conceitos do TFM, o bordo de linha deve estar dimensionado de 

acordo com o ciclo do mizusumashi, garantindo assim que a quantidade de produto no 

bordo de linha é mínima mas não existem falhas de componentes em nenhum momento.  

O dimensionamento do bordo de linha foi realizado tendo em consideração as equações 

4.1 e 4.2. É necessário manter à disposição do operador componentes para consumo 

durante dois ciclos do mizusumashi (neste caso 1 hora). Desta forma evita-se a rutura 

enquanto a caixa vazia está a ser reposta por uma cheia. Contudo, tal não é suficiente. 

Considerando o pior cenário possível, que neste caso é o mizusumashi passar pela linha 

quando na caixa do componente restar apenas uma unidade, esta não será trocada por 

uma caixa cheia, quebrando assim o ritmo de caixa cheia/caixa vazia e originando rutura 

daquele componente. Para aumentar o nível de segurança da solução acrescenta-se então 

uma caixa “extra”.  

 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝐵𝑂𝐿 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑧𝑢𝑠𝑢𝑚𝑎𝑠ℎ𝑖 ∗ 2

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔
+ 1 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 (4.1) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑧𝑢𝑠𝑢𝑚𝑎𝑠ℎ𝑖 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 ∗ 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

(4.2) 

Para além da correção da quantidade de caixas que deveriam existir para cada 

componente no bordo de linha foram também implementadas algumas soluções de 

melhoria da gestão visual e ergonomia do mesmo. A identificação clara de qual o 

componente que deve estar em cada rampa e a colocação de uma fita laranja como 

identificação das rampas de retornos facilita o trabalho do mizusumashi e diminui a 

probabilidade de erros. Foram também criadas soluções anti erro para evitar que os 

componentes sejam trocados quando existem vários semelhantes, como a colocação de 

pequenas portas que selecionam a referência a ser usada. Exemplos destas melhorias 

estão ilustrados na  

 

 

Figura 31: Exemplos de melhorias implementadas no design dos bordos de linha 
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4.3 Ciclo 2: Reposição do supermercado de componentes e Repacking  

O supermercado de matérias-primas implementado funciona como interface entre o 

ciclo de pequenas quantidades (assegurado pelo comboio logístico até ao bordo de 

linha) e o ciclo de grandes quantidades (armazém). A grande diferença entre o armazém 

comum que existia anteriormente e o supermercado implementado é a sua reposição ser 

feita com base num fluxo pull despoletado pelo consumo das linhas e controlado com 

um sistema de cartões visuais. O novo layout do armazém encontra-se representado na 

Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi necessário dimensionar o supermercado de matérias-primas garantindo uma 

quantidade de componentes suficientemente grande para satisfazer as necessidades das 

linhas enquanto a informação de que o reabastecimento do supermercado é necessário é 

recebida e o processo de reposição acontece.  

Os primeiros passos para o dimensionamento foram a definição do tamanho do lote de 

transporte e do lead time de reposição. Tal como foi referido na secção 3.3, as 

quantidades das caixas de repacking por componente foram definidas como múltiplos 

das quantidades das caixas originais do fornecedor. Desta forma, o tamanho de lote de 

reposição é calculado segundo a equação 4.3 e o tempo de construção de lote com base 

na equação 4.4. 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔
 

 

(4.3) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

𝑃𝑒ç𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠/ min 𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 + 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎
 

 

(4.4) 
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Figura 32: Layout do armazém após alterações e montagem do supermercado de matérias-primas 
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Para dimensionar o supermercado foi necessário calcular o lead time de reposição, uma 

vez que este será utilizado na decisão de qual o nível de reposição. Note-se que o 

supermercado deverá ter componentes suficientes para satisfazer o consumo das linhas 

enquanto a informação que despoleta o reabastecimento e o material necessário 

avançam ao longo do ciclo logístico.  

Na solução implementada, a tarefa de reabastecimento do supermercado está alocada 

apenas a um operador. O lead-time de reposição depende portanto do tempo que o 

operador demora a cumprir as suas tarefas. Para o calcular foram realizadas medições 

no gemba e testes de acompanhamento ao operador. As tarefas pelas quais o operador 

logístico do armazém é responsável encontram-se esquematizadas na Figura 33.  

 

Figura 33: Esquema representativo das tarefas do operador logístico responsável pelo repacking e 

reabastecimento do armazém 

A reposição de componentes apenas deve acontecer quando se der o consumo de um 

lote do supermercado. Para que esta informação chegue ao operador de forma expedita e 

visual foram criadas caixas de construção de lote com um número de ranhuras 

equivalente ao tamanho do lote, onde ele vai colocando os cartões sequencialmente 

sempre que os retira de caixas vazias. Quando esta caixa estiver cheia despoleta a 

necessidade de reposição do lote. A  

 

 

 

 

Figura 34 ilustra o design desta caixa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34: caixa de construção de lote 
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Com base nas medições de tempos efetuadas foi estimado um tempo médio de 

repacking por caixa de 2 minutos. Concluiu-se ainda que o tempo standard despendido 

dentro do armazém, em todas as tarefas do ciclo, era de 60 minutos.  

Para dimensionar o supermercado foi adaptada a equação 4.5, relativa ao nível de 

reposição para a 4.6. O nível de reposição é dimensionado de forma a garantir que o 

supermercado não entre em rotura durante o tempo total de reabastecimento. Deve ainda 

ser adicionado um stock de segurança para fazer face à variabilidade da “procura” (por 

parte das linhas de produção, neste caso) e do próprio tempo de reabastecimento.   

 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 = 𝐿𝑒𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (4.5) 

𝑁º 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑆𝑈𝑃 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒ç𝑎𝑠/𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔
+ 1 𝑙𝑜𝑡𝑒 (4.6) 

 

O tempo do ciclo de abastecimento para cada referência foi calculado segundo a 

equação 4.7.  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 60 min(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜) + 2 min∗ 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 

 

(4.7) 

Com base nas dimensões das prateleiras do supermercado montado, nº de caixas e 

dimensões da caixa de repacking em cada situação foi verificada a necessidade de criar 

mais do que uma “frente” para a mesma referência de componente, ou seja, mais do que 

uma posição lado a lado que contenha caixas com mesmos componentes.  

Após a definição da quantidade de caixas no supermercado de matérias-primas foi 

possível calcular o número de kanbans/identificações para junjo necessários (soma do 

número de caixas resultante do dimensionamento do supermercado com o 

dimensionamento do bordo de linha, para cada componente).  

Para que se garantisse o cumprimento do ciclo de reabastecimento foi necessário treinar 

os operadores responsáveis por esta tarefa. Para tal foi criada uma norma das suas 

tarefas. Foi também prevista a elaboração de uma célula de repacking entre o 

supermercado e o armazém central, na qual o trabalho do operador esteja facilitado por 

uma boa ergonomia e redução de desperdícios. 
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O 

layout definido para o supermercado e a aplicação de ferramentas de gestão visual 

foram muito importantes na implementação da solução. As estantes foram montadas de 

forma a permitir que a tarefa de picking realizada pelo operador do mizusumashi seja 

desempenhada pela frente e a tarefa de reabastecimento na traseira da estante. Desta 

forma não só evita que um transtorne o trabalho do outro como se impõe o FIFO. O 

ponto de comunicação entre ambos os operadores é o último nível das estantes 

reservado para o retorno das caixas vazias que chegam do misuzumashi e são recolhidas 

pelo operador do repacking.  

Com a exceção de um conjunto de estantes totalmente dedicadas à arrumação de copos 

foi tomada a decisão de organizar as estantes não por família de produto ou rotação, 

como é tradicional, mas sim pelas linhas de produção em que os componentes são 

utilizados. Foi assim alocada uma cor a cada estante à semelhança da solução 

implementada no mizusumashi, como se pode observar na Figura 35.  

 

 

 

 

 

Figura 36: Esquema de cores utilizado nas estantes do supermercado 

Os pontos de paragem do mizusumashi no armazém para realizar o picking de 

componentes estão “coordenados” com o layout das estantes com o intuito das cores das 

carruagens coincidirem com as cores das estantes, diminuindo as deslocações do 

operador e aumentando a ergonomia da sua tarefa.  

A vantagem desta solução prende-se com o facto da mesma organização estar replicada 

na estrutura do mizusumashi, criando desta forma uma otimização da rota e consequente 

redução do tempo de ciclo.  

No entanto, tem também algumas desvantagens a nível de flexibilidade das estantes. 

Uma vez que os componentes estão organizados por linhas de produção variações na 

produção podem implicar maior necessidade de alteração no layout. Por outro lado, os 

componentes também não estão organizados por famílias de produto. Contudo, a 

facilidade acrescida ao picking foi tida como mais benéfica que as desvantagens 

associadas. Apesar de a organização dos componentes das estantes não seguir o modelo 

tradicional de ser organizada por rotação, incorporou-se este fator com uma perspetiva 

de melhoria da ergonomia colocando as referências com maior rotação nas prateleiras 

intermédias, de mais fácil acesso, e as de menor rotação nos níveis inferior ou superior. 

Uma ilustração da solução desenvolvida pode ser observada na Figura 37 

 

 

Figura 35: Desenho do plano da estação de repacking a implementar 
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4.4 Ciclo 3: Encomendas MP – Planeamento em Pull das encomendas 
de Matérias-Primas   

Como foi descrito na secção 3.2.4, o planeamento das encomendas de matérias-primas 

era realizado com base em previsões. Uma vez que estas, disponibilizadas pelos 

clientes, não são fiáveis, o modelo escolhido para a gestão das encomendas e stocks de 

componentes não deve ser baseado nesta informação. Por oposição, deverá ser o 

consumo real do cliente a despoletar as ordens de encomenda para reposição – lógica 

pull. Neste sentido foi desenvolvido um algoritmo de planeamento em pull que 

permitisse alterar a estratégia de planeamento das encomendas.  

Para testar as suas potencialidades foi selecionado um fornecedor piloto, tendo sido 

decidido que deveria ser um fornecedor Nacional por uma questão de maior 

proximidade e facilidade no processo de comunicação. Foi elaborada uma análise, 

utilizando um diagrama de pareto aos consumos diários (em euros), representado na 

Figura 38, para a tomada de decisão do fornecedor piloto.  

 

Figura 38: Pareto de consumos diários por fornecedor nacional 

Figura 37: Design das estantes do supermercado de componentes 
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Selecionou-se como piloto para testar a implementação do algoritmo a Moldoeste II, por 

ser aquele que representava uma maior percentagem de consumo diário de 

componentes. O algoritmo será explicado para o piloto implementado, no entanto foi 

construído de forma a ser aplicável a todos os diferentes fornecedores.  

Após a seleção do fornecedor piloto foi então estudada a situação de partida e 

recolhidos os dados necessários à definição do nível de reposição e stock de segurança 

para a mesma. Desde que a necessidade de reposição é percecionada até que a matéria-

prima está disponível para consumo decorre um intervalo de tempo que depende do 

fornecedor e do tempo despendido em procedimentos internos da organização, 

denominado de lead time de reposição. As parcelas que o constituem encontram-se 

esquematizadas na Figura 39.  

Para o lead time interno assumiu-se que as operações de receção e reposição não 

ultrapassavam um dia útil. No que diz respeito à parcela externa, foi necessária uma 

recolha de dados. Para além dos dados relativos ao lead time foi também necessário 

recolher informação relativa ao OTD (On Time Delivery), isto é, a percentagem de 

entregas em que o fornecedor cumpre o prazo acordado. Como cada fornecedor fornece 

mais do que um componente esta informação deve ser recolhida para os diversos 

componentes. Adicionalmente é também importante saber qual a MOQ (minimum order 

quantity), quantidade mínima que se pode encomendar, e a MPQ (minumum pieces 

quantity), lote mínimo de encomenda. No caso do fornecedor escolhido para o piloto, o 

MOQ e MPQ são iguais, no entanto nem sempre se verifica.  

Outro dado importante é a taxa de cobertura de stocks dos componentes do fornecedor 

em causa. Neste caso foi calculada uma cobertura média para todos os componentes 

fornecidos pela Moldoeste II. Os dados recolhidos para o fornecedor piloto encontram-

se nas Tabela 5 e Tabela 6.  

Tabela 5: Dados recolhidos relativos ao fornecedor Moldoeste II 

Fornecedor Tipo 

LT 

informação 

(d) 

LT 

fornecedor 

LT 

reposição 

(d) 

LT 

Total 

(d) 

OTD 

Taxa de 

cobertura 

média 

stock 

 (d) 

Moldoeste II - 

Ind.plásticos, 

LDA 

Nacional 1 4 1 6 97,0% 9 

 

Figura 39: Parcelas constituintes do lead time de reposição 
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Tabela 6: Características dos diferentes componentes fornecidos pela Moldoeste II 

 

Outro dado importante é a periodicidade de entrega de matérias por parte do fornecedor. 

No caso do piloto selecionado o fornecedor já praticava entregas diárias, o que é a 

solução ótima. Contudo, nem sempre se irá verificar com todos os fornecedores. Caso 

esta seja maior, um dos primeiros passos da solução de melhoria da gestão de 

encomendas é tentar negociar com os fornecedores o aumento da frequência de entrega 

para o máximo possível, uma vez que facilita o processo e diminui os stocks de 

imediato. A frequência com que os pedidos de encomendas eram efetuados neste caso 

era semanal, sendo enviada uma nova encomenda todas as Segundas-feiras. Tendo em 

consideração as características da relação com o fornecedor em questão não se sentiu a 

necessidade de alterar este acordo, de qualquer forma pode ser algo a alterar na relação 

com outros fornecedores.   

O desenvolvimento de um algoritmo pretende calcular o nível de reposição e o stock de 

segurança de uma forma dinâmica para que sejam geradas as necessidades de 

encomenda numa base diária. O cálculo do nível de reposição, tal como foi explicado na 

secção 2.3.4 é dado pela equação 4.8.  

𝑁𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝐿𝑇 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 + 𝑆𝑆 (4.8) 

O consumo médio é calculado diariamente com base nos dados de consumos históricos 

importados de SAP para o excel do algoritmo e em fatores de peso previamente 

determinados. O consumo médio para esta solução foi calculado sobre um horizonte 

rolante contabilizando os últimos 180 dias, sendo o peso de cada dia variável consoante 

os valores parametrizados. Foi definido que os dados relativos ao último mês 

assumiriam um peso de 70% enquanto os históricos de consumos dos restantes 5 meses 

iriam assumir um peso de 30% no cálculo do consumo médio.   

O próximo passo para a definição do nível de reposição é a parametrização do stock de 

segurança. A fórmula de cálculo do stock de segurança, equação 4.9, foi construída com 

o objetivo de absorver duas parcelas, a variabilidade no consumo e a variabilidade no 

abastecimento.  

 

 

Material Designação OTD MOQ MPQ 

0106294 GROMMET 97% 2.000 2.000 

0106321 HOLDER LEFT LHD 97% 120 120 

0106322 Holder Tel right LHD 97% 120 120 

0106323 Holder Tel right RHD 97% 120 120 

0106324 Holder Tel left RHD 97% 120 120 

0106727 FIXATION; C7 LTE 97% 1.000 1.000 

0106930 COVER 97% 200 200 

0107424 Fixation AUDI C7 LTE green 97% 1.000 1.000 

015828 HOUSING COVER 97% 400 400 

015829 BOTTOM OF HOUSING 97% 400 400 

015852 Top Housing 97% 2.000 2.000 

115727 Bottom Housing Complete 97% 300 300 

8672004797 GEHAEUSE 97% 180 180 
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𝑆𝑆 =  (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ) ∗ 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜
+ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ (1 − 𝑂𝑇𝐷) (4.9) 

 

 

A variabilidade no consumo é assim determinada com base na diferença entre a o 

máximo consumo médio durante o tempo de reaprovisionamento e o consumo médio 

global neste período. As componentes desta parcela do stock de segurança encontram-se 

graficamente representadas na Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Para que seja possível pôr o modelo em funcionamento é feito o upload dos dados de 

stocks em SAP para o algoritmo de reposição. Contudo o stock real não é utilizado para 

a tomada de decisão relativa ao atingir do nível de reposição. Para tal utiliza-se o stock 

virtual. Este é calculado tendo em conta o material que se encontra fisicamente em stock 

e o material que está encomendado em trânsito (soma tudo o que foi encomendado nos 

últimos 21 dias), de acordo com a equação 4.10.    

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑓𝑖𝑠í𝑐𝑜 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑡𝑟â𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 (4.10) 

Apenas existe necessidade de encomenda quando o stock virtual é inferior ao nível de 

reposição, sendo dada a ordem para encomendar. A quantidade desta encomenda é 

calculada tendo em conta a quantidade mínima de encomenda e lote.  

O algoritmo, desenhado com base em todos estes parâmetros equações, é atualizado 

automaticamente ao importar os dados de SAP para o ficheiro excel criando então a 

proposta de encomenda que deve ser feita ao fornecedor. Para facilitar a utilização do 

ficheiro foi criada uma norma de utilização, na qual estão esquematizados os passos a 

seguir para a sua atualização. Esta pode ser consultada no anexo E.  

Um dos grandes benefícios do algoritmo de cálculo desenvolvido neste caso é a 

facilidade e possibilidade de uma grande frequência de atualização. O facto de não ser 

determinado um nível de reposição estático mas sim dinâmico, possibilita o 

acompanhamento da variabilidade da procura, gerando uma otimização da cobertura de 

stock. A interface desenvolvida para aplicação do algoritmo está preparada para ser 

adaptada a todos os outros fornecedores alterando apenas os dados de entrada. O design 

da mesma pode ser observado no anexo D.  

SS para variabilidade no consumo 

SS para variabilidade no abastecimento 

Figura 40: Determinação do Stock de Segurança desenvolvida pelo Kaizen Institute. Adaptado de Kaizen 

Institute (2013) 
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Para além da aplicação do algoritmo, que permite uma redução de stock considerável, 

foi também estudada a possibilidade de negociar com os fornecedores a diminuição do 

tamanho de lote (MPQ). Quanto maior for o tamanho de lote mais tempo ficará 

bloqueada a encomenda resultando numa reposição mais lenta e consequentemente num 

maior nível de inventário. Exceto nos casos em que o tamanho de lote é menor que o 

consumo médio do componente durante o lead time de reposição (que idealmente não 

seria mais que um dia), uma diminuição do lote vai gerar um aumento no fluxo de 

informação e material e ter um impacto benéfico na diminuição do nível de stocks.    

Após o desenvolvimento do algoritmo, ainda antes do arranque da utilização do mesmo 

com o fornecedor piloto, foi realizada uma simulação de qual seria o impacto nos stocks 

em diversos fornecedores caso passassem a utilizar o algoritmo. A partir desta 

simulação foi possível estimar um potencial de redução de stocks na ordem dos 30%, 

que se estabeleceu como objetivo a alcançar com o projeto. Esta redução será medida 

com base na taxa de cobertura de stocks, explicada anteriormente.  

4.5 Implementação das soluções e resultados  

4.5.1 Redução das paragens por abastecimento logístico 

A implementação do supermercado de componentes e definição do ciclo do 

mizusumashi, associadas ao sistema de sincronização por kanban e gestão de 

componentes sequenciados impactam diretamente na redução das paragens por 

abastecimento logístico.  

O dimensionamento do bordo de linha em “sintonia” com o ciclo do mizusumashi 

garante que, desde que o mizusumashi cumpra o tempo de ciclo definido, os 

componentes abastecidos por kanban serão sempre repostos quando a caixa estiver 

vazia, nunca falhando no bordo de linha. A margem de segurança utilizada no 

dimensionamento garante que no caso de um pequeno atraso, este também não irá trazer 

problemas para as linhas. Por outro lado, os componentes sequenciados serão levados 

para as linhas com base no plano de produção com uma hora de avanço, garantido assim 

que estarão disponíveis no ponto de utilização no momento em que a linha alterar a 

produção e forem necessários.   

Após a execução de todas as alterações físicas e desenvolvimento de standards de 

trabalho foi testada novamente a solução desenhada para o mizusumashi, com o intuito 

de garantir que os parâmetros estimados no desenho da solução eram atingíveis. Foram 

realizadas diversas provas de conceito simulando toda a operação e medindo 

novamente. Para que não impactasse com o fluxo produtivo estes foram realizados 

durante o intervalo do almoço. Um exemplo de uma destas medições pormenorizadas 

pode ser consultada no anexo E. Com base nestas provas de conceito foi possível 

confirmar que o ciclo poderia ser cumprido em 30 minutos. A realização destes ensaios 

serviu também para a melhoria de pormenores no standard.  

Uma metodologia semelhante foi aplicada para comprovar o ciclo de repacking e 

reabastecimento no supermercado após a montagem das condições físicas para o 

realizar, tendo sido também obtidos resultados positivos. A garantia que o ciclo definido 

para o operador responsável pelo reabastecimento de componentes no supermercado é 

exequível é muito importante uma vez que garante a inexistência de ruturas de stock no 

mesmo.  
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À data de elaboração do presente relatório, o período de implementação efetiva da 

solução é de uma semana desde o arranque. Uma vez que estamos perante uma 

alteração disruptiva no método de trabalho e grande mudança de paradigma, é 

necessário fazer um acompanhamento continuo, em todos os turnos, de todos os ciclos, 

de forma a treinar os operadores “on the job”. Estão planeadas quatro semanas de 

seguimento nas quais serão também dadas formações dos líderes da logística para serem 

capazes de fazer um controlo destes ciclos mais focalizado no futuro.  

Com base no dimensionamento teórico explicado nas secções anteriores comprova-se 

que caso os tempos de ciclo sejam cumpridos, o conjunto de soluções desenvolvido, tem 

condições para eliminar todos os fatores que levam à ocorrência de paragens nas linhas 

de produção por falhas de abastecimento logístico. Contudo, caso os operadores 

introduzam variabilidade na execução destes ciclos a solução poderá estra 

comprometida. Torna-se portante crucial a formação (realizada previamente), motivação 

e treino dos operadores responsáveis pelos ciclos para garantir a viabilidade da solução.  

A eliminação destas paragens irá impactar diretamente na produtividade das linhas de 

produção podendo gerar um aumento médio da produtividade diária de cerca de 3% 

(percentagem média de paragens por falhas em abastecimento logístico). Por outro lado, 

a implementação desta solução reduziu a equipa logística necessária por turno em um 

elemento. Antes das alterações, era necessário um operador para o comboio logístico e 

dois para desempenharem as tarefas dentro do armazém. Com a nova solução apenas 

serão necessários dois, uma vez que um operador seja capaz de cumprir o ciclo de 

picking e repacking.  

4.5.2 Redução de stocks  

Para avaliar o impacto da utilização do algoritmo de planeamento, no caso do 

fornecedor piloto, foram monitorizados, nos dias de realização de encomendas, os 

consumos médios por dia (média dos últimos trinta dias) e o stock de componentes. 

Com base nestes valores, foi calculada a taxa de cobertura de stocks.  

 

Figura 41: Análise da cobertura de stocks das referências da Moldoeste II entre Março e Junho de 2016 
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O arranque da utilização do algoritmo deu-se em Abril de 2016, tendo o levantamento 

destes dados sido iniciado previamente. A variação da taxa de cobertura observada no 

período de Março de 2016 a Junho de 2016 encontra-se representada graficamente na 

Figura 41. 

Os dados recolhidos mostram que, no mês de Março, a cobertura média de stocks foi de 

8,5 dias. Após a implementação do algoritmo, a taxa de cobertura média (calculada com 

os dados dos três meses seguintes) passou a assumir um valor de 6,1 dias. Esta alteração 

representa uma diminuição de 28%, estando muito próxima do objetivo estabelecido.   

O sucesso da implementação do piloto faz com que estejam reunidas as condições para 

introduzir outros fornecedores no modelo. Analisando os diferentes fornecedores com 

base em parâmetros como a taxa de consumo diário de componentes, o nível de stock, a 

frequência de entrega e a taxa de cobertura de stocks serão selecionados os próximos 

fornecedores a integrarem o algoritmo e elaborado o plano de rollout. O objetivo 

estabelecido em conjunto com a empresa foi a introdução de dois novos fornecedores no 

algoritmo por semana. 

 



Otimização do fluxo de logística interna numa indústria de produção discreta 

 

 

 

52 

 

5. Conclusões  

 

A aplicação de conceitos e filosofias Lean e Kaizen são indiscutivelmente uma mais-

valia para qualquer indústria ou setor de atividade, na medida em que a procura 

sistemática por desperdício nas cadeias de valor, a diminuição de lead times e 

consequente aumento de produtividade e eficiência traduzem-se sempre numa vantagem 

competitiva para as empresas.  

No caso de uma indústria de produção discreta com um elevado número de referências e 

componentes a agilização do fluxo de informação e material assume uma enorme 

importância. Também o crescimento do volume de vendas e capacidade produtiva para 

satisfazer a procura exige uma maior eficiência dos processos logísticos para que seja 

dada resposta às necessidades das linhas de produção, aumentando ao máximo a sua 

produtividade.  

A solução ideal para este projeto passaria por abranger a restruturação de todo o fluxo 

de logística interna desde a encomenda de componentes aos fornecedores até à entrega 

dos mesmos aos clientes, criando um pull flow total em toda a operação. No entanto, 

tendo em conta a complexidade envolvida e o pouco tempo disponível, o âmbito do 

projeto focou-se em compreender quais os fluxos mais problemáticos na organização e 

quais os que apresentavam problemas com um impacto mais negativo. Dado que as 

paragens das linhas de produção por falhas no abastecimento logístico se revelaram um 

dos maiores problemas, o projeto incidiu essencialmente no fluxo de movimentação de 

material e informação até à entrega dos componentes nas linhas.  

A revisão da estrutura e tamanho dos bordos de linha, implementação de um 

mizusumashi, e correto dimensionamento do supermercado de matérias-primas 

permitiram que o fluxo de abastecimento às linhas fosse otimizado, marcado pelo 

cumprimento de ciclos standard e funcionando numa lógica de pull, na qual o consumo 

de componentes gera a reposição dos mesmos tanto no bordo de linha como no 

supermercado.  

 A aplicação destes princípios deixa todas as estruturas físicas que permitem trabalhar 

com um fluxo em pull definidas, estando assim montada uma solução que permite o 

aumento da produtividade logística e da produção e uma redução significativa do lead 

time.  

Uma vez que o projeto teve início há poucos meses, não foi ainda possível implementar 

a solução de forma efetiva, pelo que de momento apenas existem resultados relativos a 

testes e uma semana de implementação após o arranque. Contudo, os resultados obtidos 

mostraram-se bastante positivos. Os testes realizados provam que assegurando o 

cumprimento dos tempos definidos para os diferentes ciclos, é possível eliminar as 
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falhas por abastecimento na totalidade, cumprindo o objetivo. Para que seja mantida a 

solução é no entanto necessário treinar todos os operadores envolvidos nos standards 

definidos fazendo um acompanhamento prolongado da operação até que o novo método 

fique enraizado como princípio de trabalho.  

Ainda como principais resultados destaca-se a implementação do algoritmo pull de 

componentes junto aos fornecedores com grande potencial para gerar benefícios 

acentuados na diminuição dos stocks de matérias-primas e consequentemente ganhos 

significativos em capital e eliminação de desperdícios. Da simulação realizada, 

utilizando os dados reais de fornecedores com a parametrização definida, prevê-se uma 

diminuição média da taxa de cobertura de stocks de todos os fornecedores envolvidos de 

30%.  

Após o desenvolvimento do algoritmo arrancou-se já com um fornecedor piloto que, 3 

meses após a implementação, cumpriu com o objetivo de redução de 37% do stock. Para 

garantir que após o fecho do projeto a implementação do algoritmo continuará a ser 

realizada, trabalhou-se em conjunto com a equipa no seguimento de todo o processo e 

foi desenvolvida uma norma de introdução de fornecedores no modelo.  

Para o futuro ficou definido um plano de rollout com a introdução de 2 novos 

fornecedores no modelo por semana, tendo sido desenvolvido um mecanismo de 

controlo visual dos indicadores para que tenham visibilidade sobre a evolução do 

mesmo.  

Ao longo do projeto foi crucial sensibilizar todos os envolvidos para a mudança de 

mentalidade, no sentido de procurarem a melhoria contínua. A quebra de certos paradigmas, 

como a alteração do método de trabalho dos operadores envolvidos no abastecimento 

logístico, e a resistência à mudança que esta contempla, é difícil de ultrapassar, tornando-se 

importante o envolvimento desde o início de todos no desenvolvimento da solução 

acompanhamento e formação.  

Os objetivos do projeto foram cumpridos na medida em que já se provou que a solução 

implementada possibilita alcançar os resultados pretendidos, contudo, o trabalho só 

estará concluído quando se constatar que as mudanças realizadas já estão interiorizadas 

pelos colaboradores e os resultados, que até agora estão provados com ensaios e testes, 

são visíveis diariamente.  

Como perspetiva de trabalho futuro fica a implementação de fluxo pull no produto 

acabado, fazendo com que também a produção funcione numa lógica de “reposição do 

consumo” e alcançando desta forma um fluxo em pull total. Seguindo a mesma lógica 

de ciclo de kanban explicada entre o armazém de matérias-primas e a produção, deveria 

ser “replicado” um modelo no qual o stock de produto acabado fosse o impulsionador 

da produção no caso de referências produzidas por stock e fosse criado um algoritmo de 

planeamento da produção à semelhança do criado para o planeamento das encomendas 

de componentes. Fica também a necessidade de implementação de reuniões de kaizen 

diário, reuniões de curta duração auxiliadas por ferramentas de gestão visual e 

visibilidade sobre indicadores de controlo, que permitem um maior seguimento do 

trabalho. Estas medidas vão garantir um maior potencial de suster as melhorias ao longo 

do tempo ao criarem visibilidade dos problemas de uma forma mais transversal na 

organização e maior controlo da liderança sobre a operação.  
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ANEXO A: Design dos cartões de identificação Kanban/Sequenciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 42: Exemplo de cartão de kanban e informação a introduzir no software de 

impressão de cartões 

Figura 43: Exemplo de cartão kanban preenchido. Note-se que a única diferença 

caso fosse sequenciado seria a cor do fundo, usada para os distinguir. A cor lateral 

identifica a linha 
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ANEXO B: Exemplo de um standard de abastecimento desenvolvido 

para uma das paragens do mizusumashi 
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ANEXO C: Norma de utilização da ferramenta de 

planeamento de encomendas em pull 
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ANEXO D: Design da interface de aplicação do algoritmo de 

Pull Planning de matérias-primas (para o piloto da Moldoeste 

II) 
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ANEXO E: Acompanhamento do mizusumashi após alterações 

físicas propostas 

 

 

Parage

m 
Cor Vagão 

 Nº 

Carrinho 
Tarefa 

Tempo 

Dispendido 

P1 Az / Am / R Todos 
Arranque: Armazém -> Paragem: P1 (Supermercado 

Cabos) 
00:01:10 

P1 Az / Am / R Todos 
Supermercado Cabos (simulação: remover + repor 2 

Caixas) 
00:00:44 

P2 Az / V / L Todos Arranque: P1 -> Paragem: P2 (L22 + L25) 00:00:10 

P2 Az 1 
Percurso L22 + L25 (simulação: remover + repor 2 

Caixas) 
00:01:03 

P3 
Az / Am / 

R/V/ L 
Todos Arranque: P1 -> Paragem: P3 (Supermercado PCBs) 00:01:20 

P3 
Az / Am / 

R/V /L 
Todos 

Supermercado PCBs (simulação: procurar + remover + 

repor 4 Caixas e Kanbans) 
00:01:30 

P3 Az 2 
Percurso L26 + L40 + L28 + L29 + L31 (simulação: 

remover + repor 8 Caixas) 
00:02:21 

P4 Az / V / L Todos 
Arranque: P3 -> Paragem: P4 (L4 + L6 + L15 + L39 + 

L33) 
00:00:26 

P4 V 5 Percurso L4 + L6 (simulação: remover + repor 5 Caixas) 00:01:48 

P4 V 6 
Percurso L15 + L39 + L33 (simulação: remover + repor 3 

Caixas) 
00:01:18 

P4 PA - Recolher PA L4 + L14 + L15 00:00:56 

P5 Az / V / L Todos Arranque: P4 -> Paragem: P5 (L5 + L7 + L8 + L9 +L21) 00:00:12 

P5 L 4 
Percurso L5 + L7 + L8 + L9 +L21 (simulação: remover + 

repor 6 Caixas) 
00:01:01 

P5 L 3 
Percurso L10 + L20 + L27 + L42 + L24 (simulação: 

remover + repor 5 Caixas) 
00:01:10 

P5 PA - Recolher PA L6 + L7 + L39 + L33 00:01:20 

P6 Az / V / L Todos Arranque: P5 -> Paragem: P6 (Recolher PA) 00:00:11 

P6 PA - Recolher PA L9 + L5 + L20 + L27 + L42 00:01:13 

P6 Az / V / L Todos Arranque: P6 -> Paragem: Armazém 00:00:17 

P7 Az / Am / R Todos Arranque: P3 -> Paragem: P7 (L32 + L34 + L36 + L30) 00:00:06 

P7 Am 7 
Percurso L32 + L34 + L36 + L30 (simulação: remover + 

repor 3 Caixas) 
00:01:26 

P7 PA - Recolher PA L32 + L34 (simulação: Carregar PA à Mão) 00:00:51 

P8 Az / Am / R Todos Arranque: P7 -> Paragem: P8 (PA L30 + L36) 00:00:14 

P8 PA - Recolher PA L30 + L36 00:01:05 

P9 Az / Am / R Todos Arranque: P8 -> Paragem: P9 (L1 + L38 + L16) 00:00:14 

P9 Am 8 
Percurso L1 + L38 + L16 (simulação: remover + repor 4 

Caixas) 
00:01:20 

P9 PA - Recolher PA L26 + L13 + L41 + L38 + L40 00:01:32 

P10 Az / Am / R Todos Arranque: P9 -> Paragem: P10 (L2 + L3) 00:00:15 

P10 R 9 Percurso L2 + L3 (simulação: remover + repor 8 Caixas) 00:01:21 

P10 PA - Recolher PA L2 + L3 + L1 + L11 + L12 00:01:20 

P10 R 10 
Percurso L12 + L11 + L14 + L19 (simulação: remover + 

repor 6 Caixas) 
00:01:31 

P10 Az / Am / R Todos Arranque: P10 -> Paragem: Armazém 00:00:28 

    

00:29:53 


