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Resumo 

A dissertação “Kaizen na Indústria de Processo” insere-se no âmbito de um projeto de 

consultoria na área da análise e melhoria de processos. É retratada a realidade de uma 

empresa que opera no setor dos derivados de madeira e que ostenta as particularidades de uma 

indústria de processo. 

O projeto tem origem na incapacidade de o sistema fabril acompanhar o ritmo dos pedidos 

dos clientes, que se reflete no incumprimento do plano produtivo e no atraso cumulativo de 

encomendas. O principal intuito é incrementar a eficiência e produtividade dos equipamentos, 

sem investimentos significativos em capacidade suplementar. 

A abordagem ao problema assenta nos princípios de identificação e minimização de 

desperdício, enquanto suporte para o desenho de um sistema orientado segundo os conceitos 

de uma cadeia de valor lean. O recurso a metodologias Kaizen auxilia no diagnóstico e 

planeamento da visão futura para a organização e na implementação das iniciativas traçadas. 

Destaca-se o pilar do Total Flow Management e, em particular, as ferramentas de standard 

work e SMED na concretização de atividades de melhoria.  

O caso de estudo analisado demonstra a versatilidade dos conceitos Kaizen e a sua 

aplicabilidade no panorama específico de uma indústria de processo. Prevê-se um aumento de 

23% da produtividade global da fábrica decorrente do conjunto de ações projetadas. Para 

garantir o desfecho favorável do projeto e a sustentabilidade dos resultados a longo prazo é 

crucial manter as pessoas alinhadas com os benefícios da filosofia e, assim, fazer a cultura de 

melhoria contínua prevalecer na organização. 
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Kaizen in a Process Industry  

Abstract 

The dissertation “Kaizen in a Process Industry” finds itself encompassed in a consulting 

project in the area of analysis and process improvement. The project portrays the reality of a 

company which operates in the sector of wood derivatives, and depicts the particularities of a 

process industry. 

The project stems from the inability of the factory system to keep in pace with customer 

demand, which is reflected in the failure of the production plan and the cumulative delay of 

orders. The main aim is to increase the efficiency and productivity of the equipment, without 

significant investments in supplementary capacity. 

The approach to the problem is based on the principles of waste identification and 

minimization, whilst a support for the design of a target system according to the concepts of a 

lean value chain. The use of Kaizen methodologies helps in the diagnosis and planning of the 

future vision for the organization and implementation of the initiatives outlined. The pillar of 

Total Flow Management and, in particular, the tools of standard work and SMED, are 

essential in achieving improvement activities. 

The analyzed case study demonstrates the versatility of the Kaizen concepts and their 

applicability in the specific panorama of a process industry. An increase of 23% overall 

productivity of the plant is expected, due to the designed set of actions. To ensure a favorable 

outcome of the project and the sustainability of long-term results, it is crucial to keep people 

in line with the benefits of the philosophy, and thus make the culture of continuous 

improvement prevail in the organization. 
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1 Introdução 

Esta dissertação, realizada em ambiente empresarial, pretende retratar um projeto de melhoria 

de processos realizado numa empresa multinacional que opera no setor dos painéis derivados 

de madeira. A sua operação está dispersa por diversos países, com fábricas localizadas na 

Europa e contando com um volume significativo de exportações para outros continentes.  

O trabalho foi desenvolvido nas instalações da empresa cliente em Portugal, onde se 

desenrolaram uma série de ações, com a colaboração de equipas multidisciplinares. O 

desencadear dessas ações foi suportado por um conjunto de metodologias, baseadas na 

filosofia Kaizen, com o propósito de alcançar melhorias incrementais dos processos. Foram 

também criadas condições que permitissem perpetuar as melhorias no longo prazo, através do 

envolvimento das equipas naturais. 

1.1 Caracterização do setor e da empresa 

O setor dos derivados de madeira surgiu em Portugal na década de 60 do século XX, com a 

introdução no mercado de alternativas à madeira maciça. Em particular, no ramo do 

mobiliário, a durabilidade e versatilidade dos materiais tiveram um importante contributo para 

o aumento da procura deste tipo de produtos. 

Com a crise económica atravessada pelo país desde 2007, as vendas do setor, bem como da 

empresa onde este projeto foi realizado, sofreram uma queda acentuada. Face a esse cenário, o 

fator diferenciação tornou-se preponderante. Como os produtos derivados de madeira são 

maioritariamente de pouco valor acrescentado, a empresa procurou ganhar competitividade 

através de apostas nos acabamentos e personalização dos produtos, redução dos prazos de 

entrega e aumento da qualidade do produto final. Todos estes fatores são valorizados pelo 

cliente e tornaram-se críticos para a viabilidade da empresa. 

A atividade da organização tem as características próprias de uma indústria de processo. 

Neste tipo de indústria, o trabalho é realizado em contínuo e os materiais atravessam uma 

sequência de equipamentos onde são sujeitos a processos físicos e químicos, sem intervenção 

direta de operadores no processo. A mão-de-obra tem unicamente uma função de controlo 

sobre os parâmetros técnicos dos equipamentos, assim como de monitorização do seu 

funcionamento. 

O processo produtivo da empresa pode ser subdividido em quatro fases principais: formação 

de placas de substrato, acabamento, impregnação de papel e revestimento das placas. Estas 

fases serão apresentadas em maior rigor no capítulo 3 da tese. 

Existem dois grandes grupos de produtos fabricados e comercializados pela empresa, 

designados por produtos crus e produtos de valor acrescentado. Estes últimos são os mais 

representativos em termos de volume de negócios e são uma aposta crescente por parte da 

organização. Para além de terem uma rentabilidade superior à dos primeiros, apresentam uma 

margem de progressão superior em termos de possibilidades de inovação e desenvolvimento. 
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Os produtos de valor acrescentado ou painéis melamínicos são formados por uma placa de 

substrato, revestida com papel impregnado, conferindo ao produto final características 

particulares de aparência, textura e cor. Este tipo de painéis é utilizado em mobiliário e 

decoração, entre outras aplicações. 

Atualmente, as linhas de melamina, onde se processa o revestimento dos painéis, são o 

gargalo da fábrica, apresentando um baixo índice de cumprimento do plano de produção. Pelo 

facto de serem a etapa mais crítica, constituem a área que carece de uma intervenção mais 

imediata. Assim, o projeto descrito nesta dissertação teve por objetivo melhorar essa parte do 

processo produtivo. 

1.2 Enquadramento do projeto e objetivos a atingir 

Do ponto de vista da empresa, o projeto “Kaizen na Indústria de Processo” surge da 

necessidade de recuperação da estabilidade e de crescimento do negócio. Nesse sentido, o 

trabalho desenvolvido na empresa é considerado de relevância extrema. Dada a 

competitividade do setor e exigência dos clientes, a melhoria contínua dos processos é 

essencial para assegurar a viabilidade da empresa.  

O trabalho foi posto em prática numa unidade industrial em Portugal. Esta produz 

essencialmente para consumo a nível nacional, embora uma porção significativa das vendas 

seja destinada ao mercado externo. 

A produtividade atual da fábrica é insuficiente para responder às encomendas existentes. 

Nesse sentido, pretende-se promover a capacidade de cumprimento do plano de produção, por 

forma a tornar a organização mais eficaz e capaz de corresponder às expectativas do mercado.  

O foco principal do projeto são as linhas de melamina, pois de entre as diversas etapas do 

processo estas constituem a maior limitação em termos de capacidade produtiva. 

Nesse contexto, são tratados dois temas em maior detalhe: 

 Definição de standards para os parâmetros técnicos de funcionamento das linhas; 

 Melhoria de fluxo ao longo dos elos da cadeia logística. 

O projeto descrito nesta dissertação está enquadrado num projeto de consultoria mais amplo. 

Nesse sentido, é importante relacionar os objetivos da dissertação com os objetivos do projeto 

como um todo.  

De acordo com as necessidades da empresa, e numa perspetiva de Qualidade, Custo e Serviço 

(QCD1), as metas do projeto global podem ser repartidas em três macro objetivos: aumento do 

índice de Overall Equipment Efficiency (OEE), redução de lead time e aumento do nível de 

serviço ao cliente. Este último é medido pela capacidade de satisfação de encomendas e pelo 

cumprimento de prazos. 

Cada um destes temas pode ser desdobrado em indicadores mais operacionais, sobre os quais 

as equipas que atuam no terreno exercem maior controlo no seu dia-a-dia.  

Como objetivos mais concretos do trabalho, devem destacar-se os seguintes: 

 Desenho de um sistema pull flow para a fábrica; 

 Melhoria dos tempos de ciclo das linhas de melamina; 

 Aumento da disponibilidade da linha de acabamento. 

                                                 

1 Quality, Cost, Delivery (QCD), em inglês, é um formato de classificação dos objetivos em três grandes classes: 

aumento da qualidade, redução dos custos e aumento do nível de serviço. 
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O primeiro ponto está centrado na redução de lead time, no aumento da taxa de cumprimento 

do plano e na satisfação dos prazos de entrega ao cliente. Os dois restantes, por sua vez, 

contribuem para o aumento do OEE, nomeadamente para o aumento da disponibilidade 

operativa, melhoria da cadência das máquinas e redução de defeitos e rejeições. Estes três 

tópicos serão abordados em maior detalhe ao longo da dissertação. 

1.3 Metodologia adotada 

A dissertação enquadra-se num projeto levado a cabo pelo Kaizen Institute Consulting Group, 

uma empresa de consultoria com atividade dispersa por grande parte do globo.  

Iniciada em 1985 por Masaaki Imai, a filosofia Kaizen tem origem no Sistema de Gestão da 

Toyota. O propósito do Instituto Kaizen é fazer com que as organizações com as quais 

interatua atinjam a excelência operacional e se tornem autónomas na prática da Melhoria 

Contínua, de modo sustentado. A consultora tem como visão moldar os princípios e cultura 

das organizações, no sentido de lhes proporcionar uma transformação Lean Global.  

Com práticas sempre assentes nos princípios do Modelo de Gestão Kaizen, a busca da 

excelência é permanente e orientada para o aumento de produtividade, qualidade, nível de 

serviço e motivação dos colaboradores.  

Regra geral, a abordagem às empresas-cliente comporta quer o planeamento e desenho de 

solução, quer a implementação propriamente dita. Este tipo de práticas é alargado aos mais 

diversos setores de atividade, incluindo indústria e serviços (retalho e saúde), diversas áreas 

de gestão de operações (logística, produção, stocks), envolvendo empresas privadas e 

organizações públicas. 

No que diz respeito ao caso particular da indústria de processo, o Instituto Kaizen possui já 

bastante experiência, tendo desenvolvido nos últimos anos vários projetos de sucesso, 

nomeadamente em setores de atividade como o das bebidas, alimentar, combustíveis e papel.  

O problema é abordado numa perspetiva do modelo Kaizen Business System, que é a mais 

recente versão do modelo de gestão do Kaizen Institute. O foco principal é a vertente de 

Kaizen Projeto do modelo de gestão da mudança Kaizen Change Model, com destaque para o 

pilar do Total Flow Management, cujas ferramentas serão utilizadas e adaptadas ao contexto 

do caso em análise. 

A metodologia seguida na tese está estruturada em três fases. A primeira fase prende-se com a 

caracterização do processo produtivo vigente (AS IS) e com a análise da forma como os 

principais indicadores de processo se desdobram ao longo da hierarquia da organização, para 

identificação de potenciais áreas de melhoria. 

A fase seguinte consiste no desenho de uma visão de melhoria (TO BE), com base na análise 

da situação de partida.  

Posteriormente, na última fase é feita uma recolha de dados relativos aos indicadores 

selecionados, cuja análise permitirá identificar áreas de atuação mais relevantes e focalizadas. 

As oportunidades detetadas dão origem a processos de melhoria, que têm por base uma série 

de Workshops Kaizen. Estes são centrados nos indicadores mais instáveis, com o propósito de 

resolução dos problemas identificados.  

A execução destas três etapas da metodologia tem em vista os objetivos que a organização se 

propõe a atingir, que permitem pôr em prática a visão relativa ao futuro da empresa.  
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1.4 Estrutura da dissertação 

Tendo em vista a descrição do projeto de dissertação, o segundo capítulo apresenta as 

características e particularidades associadas à indústria de processo. Em seguida, é feita uma 

revisão bibliográfica do estado da arte relativo às ferramentas aplicadas ao longo do projeto 

de dissertação.  

No terceiro capítulo é feita uma descrição detalhada do problema abordado na empresa e 

caracterização do estado inicial (AS IS) do processo produtivo, que constitui o ponto de 

partida para o desenho de uma visão de melhoria (TO BE). 

No quarto capítulo é apresentada uma proposta de solução para os aspetos críticos 

identificados no processo produtivo da empresa, fazendo uso das ferramentas apresentadas na 

revisão bibliográfica do capítulo 2. O processo de implementação das iniciativas de melhoria 

propriamente ditas é descrito no capítulo 5. 

Por fim, no sexto capítulo, apresentam-se as conclusões e ilações finais relativas ao trabalho 

realizado e definem-se perspetivas de trabalho futuro. 
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2 Transformação Lean numa Indústria de Processo 

Conhecidas as características da empresa e a motivação para a realização do trabalho, este 

capítulo apresenta as metodologias utilizadas na abordagem ao problema.  

Importa em primeira instância expor as particularidades e conceitos mais relevantes 

associados a uma indústria de processo e de seguida listar os principais indicadores de 

desempenho comummente utilizados neste contexto. No seguimento dessa análise, são 

selecionadas as ferramentas mais apropriadas a utilizar. 

2.1 Indústria de Processo 

Na literatura é frequente classificar as indústrias em dois grupos: indústrias de montagem ou 

assemblagem e indústrias de processo. Cada categoria possui características próprias, 

tornando possível classificar qualquer processo produtivo segundo uma delas. 

Numa indústria de montagem clássica, as transformações sofridas pelos materiais são 

puramente mecânicas. Os componentes percorrem uma sequência de postos de trabalho onde 

são combinados entre si, perfazendo uma série de pré-montagens que vão sendo assembladas 

ao longo da linha de montagem, até que o produto final esteja completo. Estes processos são 

tipicamente realizados por operadores de linha, podendo nalguns casos haver recurso a 

soluções automatizadas para auxílio na montagem propriamente dita ou no transporte entre 

estações de trabalho. Como exemplos mais comuns tem-se os casos da indústria automóvel, 

de equipamentos eletrónicos e aeroespacial. 

Numa indústria de processo, os materiais atravessam uma sequência pré-definida de 

equipamentos, onde são sujeitos a um conjunto de transformações físicas e químicas, 

tornando-se indivisíveis e indistinguíveis entre si no produto final (Toledo et al., 1986). 

Nestes casos, os equipamentos são muito representativos em termos de custos, sendo mínima 

a intervenção direta da mão-de-obra no processo. As indústrias de bebidas, papel e vidro são 

exemplos comuns de indústrias de processo puras. 

Borges e Dalcol (2002) fazem a distinção destes dois grandes tipos de indústrias segundo três 

vertentes: Marketing, Produção e Financeira. As estratégias de Marketing são díspares dado 

que o grau de diferenciação é inferior no caso das indústrias de processo, cujos produtos são 

muitas vezes vendidos como matérias-primas para outras indústrias e não diretamente ao 

consumidor final. Por esse motivo, a competição pelo fator preço é maior, enquanto que para 

os produtos de uma indústria de montagem a estratégia comercial deve dar ênfase aos fatores 

diferenciação e customização.  

Quanto às características ao nível produtivo, os autores distinguem os dois tipos de indústria 

da seguinte forma: afirmam que na indústria de processo os materiais percorrem uma rota fixa 

de equipamentos especializados, com alto grau de integração e automatização, enquanto que 

no caso da montagem as rotas são variáveis em função daquilo que está a ser fabricado. 

Consideram por isso o processo mais flexível no segundo caso, pelo facto de as máquinas 

serem capazes de produzir uma maior variedade de produtos. 



Kaizen na Indústria de Processo 

 

 6 

Referindo-se ainda ao processo produtivo, acrescentam que as características ao nível dos 

equipamentos ditam as funções das pessoas. No caso de uma indústria de processo, a 

interação da mão-de-obra com os materiais é reduzida, enquanto que numa indústria de 

montagem máquinas e pessoas são recursos complementares e, por vezes, substitutos. Se o 

que se visa otimizar na indústria de montagem é a produtividade da mão-de-obra, o mesmo 

não é aplicável às indústrias de processo. Aí, a alta dependência face aos equipamentos 

instalados, em que uma avaria é sinónimo de perda de produção, faz com que se pretenda 

aumentar a eficiência dos mesmos. No sentido de tirar o maior partido da capacidade 

instalada, estas indústrias operam geralmente de modo contínuo num regime de turnos. Os 

trabalhadores estão dedicados à definição e ajuste de parâmetros de operação, que Fransoo e 

Rutten (1994) consideram como uma operação altamente crítica. Os autores defendem que a 

dependência relativamente a matérias-primas “cruas” e naturais tende a introduzir 

variabilidade no sistema, tornando-se fulcral assegurar que os padrões de funcionamento se 

mantêm dentro de limites de especificações adequados. 

Em termos financeiros, existe uma relação evidente entre o tipo de operação e a estrutura de 

custos da organização. Numa indústria de processo, os custos com mão-de-obra direta são 

geralmente baixos e fixos, isto é, independentes do volume de produção, enquanto que o 

investimento em ativos é a rúbrica de maior peso. Por oposição, um processo de assemblagem 

é mais intensivo em termos de mão-de-obra e menos no que respeita às instalações fabris. 

Com base em dados de diversos setores, Borges e Dalcol (2002) afirmam que “são precisos 

dois operadores da indústria de montagem para gerar as mesmas vendas que um operador da 

indústria de processo.” Concluem ainda que numa indústria de processo os stocks representam 

cerca de 20% dos recursos totais (face a 30% no caso de uma indústria de montagem) e que a 

sua rotatividade é, em média, superior.  

O fluxo numa indústria de processo é visto por Fransoo e Rutten (1994) como um processo 

divergente. O procedimento inicia-se com uma pequena quantidade de matérias-primas que 

originam vários produtos finais distintos. Já numa indústria de montagem comum, cada 

unidade de output incorpora um conjunto grande de componentes.  

A Figura 1 retrata essa diferença, ilustrando também o caso particular de existirem diferentes 

vertentes do mesmo produto base, que geram uma gama de produtos acabados mais alargada. 

 

Figura 1 – Relação entre a quantidade de matérias-primas e produtos acabados numa indústria de montagem e 

numa indústria de processo (adaptado de:  Fransoo e Rutten, 1994). 

A Tabela 1 sumariza as principais distinções ao nível operacional entre os dois tipos de 

indústria considerados. 
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Tabela 1 – Comparação das principais características operacionais dos dois tipos de indústria 

 Indústria de Montagem Indústria de Processo 
M

ã
o

-d
e-

o
b

ra
 

 Intervenção direta no processo; 

 Quantidade de operadores depende do 

volume de produção; 

 Fator determinante para a determinação 

da produtividade do processo. 

 Sem intervenção direta – função 

maioritariamente de controlo e 

manutenção; 

 Quantidade fixa e pequena de 

operadores; 

 Ritmo de trabalho não tem influência 

direta na produtividade do processo. 

E
q

u
ip

a
m

en
to

s 

 Automação discreta – substituição de 

mão-de-obra por máquinas em tarefas 

pontuais de montagem ou transporte; 

 Pouca representatividade na estrutura de 

custos. 

 Automação contínua – alto nível de 

integração; 

 Alta dependência entre a produtividade 

global e a eficiência dos equipamentos; 

 Indústrias capital-intensivas (alto 

investimento em equipamentos). 

P
ro

ce
ss

o
 p

ro
d

u
ti

v
o
  Processo discreto, flexível e adaptativo 

ao tipo de produto; 

 Procedimentos mecânicos (pré-

montagem, fixação, etc.) com 

componentes distinguíveis entre si no 

produto final. 

 Processo contínuo, com baixa 

flexibilidade e apto a produzir apenas um 

número reduzido de produtos; 

 Procedimentos físicos e químicos 

complexos de  transformação das 

matérias-primas, que se tornam 

indivisíveis no produto final. 

Partindo das principais particularidades associadas a uma indústria de processo e por 

confronto com as características de uma indústria de assemblagem, a American Production 

and Inventory Control Society (APICS) propõe a seguinte definição: “indústrias de processo 

são aquelas que adicionam valor aos materiais através da mistura, separação, conformação ou 

reações químicas. O processamento pode ser tanto contínuo como em lotes e geralmente 

requer um controlo rígido e alto investimento de capital.” 

Pode entender-se processo contínuo como aquele que opera 24 horas por dia com poucas 

pausas, com equipamentos em funcionamento a uma cadência elevada e onde se procura 

minimizar as mudanças de série, uma vez que tipicamente são extremamente longas e 

penalizam o tempo de abertura de uma forma significativa. Naquele que é o tipo de indústria 

de processo mais vulgar, os produtos disponibilizados são pouco complexos e apresentam 

pouca variedade entre si (Fransoo e Rutten, 1994). Nestas circunstâncias, os principais custos 

do produto advêm das matérias-primas incorporadas, estimados em cerca de 60 a 70% 

(Borges e Dalcol, 2002). 

No outro tipo de indústria de processo, o processo em lotes, as máquinas são mais flexíveis e 

originam produtos de maior valor acrescentado. Nesses casos, os ciclos de produção são mais 

curtos, existe maior quantidade de stock em curso de fabrico e o portfolio é mais alargado 

(Fransoo e Rutten, 1994). Por esses motivos, o preço é determinado em grande parte pelo grau 

de diferenciação dos produtos, não refletindo tanto o custo das matérias-primas como no caso 

anterior (Borges e Dalcol, 2002). 
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2.2 A filosofia Kaizen 

Num contexto de mudança e incerteza permanentes que dominam o dia-a-dia das 

organizações, a flexibilidade e capacidade de adaptação às necessidades do mercado são 

pontos-chave para o sucesso de um negócio. A introdução permanente de novos produtos e o 

acesso a novas tecnologias tornam o ambiente empresarial cada vez mais competitivo. Para 

garantir a satisfação do cliente e a sustentabilidade de um negócio, importa manter os custos 

baixos, entregar produtos com fiabilidade elevada e cumprir tempos de entrega curtos (Jacobs 

e Chase, 2011). 

Kaizen é a palavra japonesa para “Melhoria Contínua” e representa a busca incessante pelo 

aperfeiçoamento dos processos, envolvendo todas as pessoas, todos os dias e em todas as 

áreas de trabalho de uma organização. Enquanto as abordagens tradicionais de melhoria 

pressupõem geralmente elevados investimentos em automação, máquinas e software, a 

metodologia Kaizen está focada na redução de custos, melhoria de qualidade e nível de 

serviço por via da eliminação de desperdício (Imai, 1997). 

Os objetivos aqui enunciados estão assentes num conjunto de princípios, fundamentos e 

ferramentas que importa enumerar e que fazem da metodologia Kaizen uma abordagem bem 

estruturada e replicável nos mais diversos setores. 

2.2.1 Fundamentos e Princípios 

Masaaki Imai, fundador do Instituto Kaizen, afirma que todas as atividades levadas a cabo por 

uma organização podem ser classificadas em dois conjuntos: valor acrescentado e 

desperdício. Valor acrescentado são todas as atividades pelas quais o cliente está disposto a 

pagar. Desperdício (Muda2) são todas as outras tarefas desenvolvidas internamente e que não 

acrescentam valor do ponto de vista do cliente (Imai, 1997). 

Os cinco princípios da filosofia Kaizen propostos por Imai (1997) são os seguintes: 

1. Criação de valor para o cliente; 

2. Eliminação do desperdício; 

3. Contacto com o gemba; 

4. Envolvimento dos colaboradores; 

5. Recurso à gestão visual. 

A criação de valor para o cliente surge em primeiro lugar, como forma de reforçar a 

importância de concentrar os esforços organizacionais em atividades de valor acrescentado, 

com foco no cliente. O cliente aqui enunciado não é necessariamente o consumidor final, mas 

sim o processo a jusante na cadeia de valor. 

No que respeita ao segundo princípio, existem, segundo o autor, sete tipos de desperdício em 

ambientes industriais, sendo que o primeiro é considerado o mais crítico, na medida em que 

origina todos os outros: 

 Produção em excesso; 

 Movimentação de pessoas; 

 Transporte de materiais; 

 Espera de pessoas; 

 Espera de materiais (stock); 

 Sobreprocessamento; 

 Produção de defeitos. 

 

                                                 

2 Desperdício, em japonês. 
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Voltando as atenções para a indústria de processo, algumas adaptações devem ser feitas.  

Toledo et al. (1986) revelam que nesse contexto operadores parados não devem ser vistos 

como um desperdício, considerando que, no limite, “pessoas paradas é bom sinal”. 

A supressão total de desperdício é pouco realista e por isso é geralmente feita a distinção entre 

desperdício desnecessário, que pode ser eliminado no imediato, e desperdício necessário que 

não é passível de ser combatido no curto prazo. Por esse motivo, este princípio é por vezes 

referido na literatura como “minimização de desperdício”, já que a sua eliminação é apenas 

parcial.  

O gemba é definido como “o local onde o valor é acrescentado”. Ir para o terreno, observar o 

desenrolar dos processos e recolher dados concretos que permitam tirar ilações fazem do 

terceiro princípio uma boa prática da metodologia Kaizen. 

O quarto princípio está mais voltado para questões de motivação e reforça a importância de 

sensibilizar as pessoas que operam no gemba para a prática da melhoria contínua no seu dia-a-

dia. 

Sendo a visão o sentido mais apurado do ser humano, a gestão visual é a forma mais expedita 

de despertar a atenção quando algo não está a decorrer da forma adequada. O intuito do quinto 

princípio é tornar os problemas visíveis, de forma a despoletar iniciativas para a sua 

resolução. 

2.2.2 Modelo de Gestão da Mudança 

O KCM (Kaizen Change Model) é o modelo de gestão da mudança no qual assenta a 

atividade Kaizen. Esse modelo tem quatro componentes de abordagem às organizações: 

Kaizen Diário, Kaizen de Suporte, Kaizen de Líderes e Kaizen Projeto. Embora com 

características distintas, todos contribuem no processo de mudança organizacional para uma 

cultura de melhoria contínua.  

A vertente Kaizen Projeto será tratada com mais pormenor por ser o âmbito da tese. Importa 

para tal estabelecer a distinção entre os conceitos de equipa natural e equipa multidisciplinar. 

Uma equipa natural é constituída por elementos com funções e capacidades semelhantes e é 

tipicamente uma equipa de trabalho do dia-a-dia, comandada por um líder que tem sob a sua 

alçada um conjunto de colaboradores. Quando se reúnem membros de equipas naturais 

diferentes constitui-se uma equipa multidisciplinar, de caráter temporário e que combina 

competências diversas. 

Um projeto Kaizen é composto por duas fases essenciais: planeamento e implementação. Na 

fase de planeamento pretende-se caracterizar a situação atual e detetar potenciais áreas de 

atuação e oportunidades de melhoria. Durante a implementação são desenvolvidos workshops 

dedicados a cada um dos problemas identificados, tendo em vista alcançar melhorias 

disruptivas de processos. É crucial que cada evento tenha um âmbito claro e metas bem 

definidas e que seja percetível qual o impacto dos resultados previstos no desempenho do 

negócio. As sessões envolvem equipas multidisciplinares, envolvidas no desenho de soluções 

para as problemáticas em discussão. 

Para assegurar que as melhorias alcançadas se perpetuam e estão ao alcance de todas as 

pessoas, estabelece-se a ligação com o Kaizen Diário, uma ferramenta de monitorização dos 

principais indicadores e tarefas de cada equipa natural. O desdobramento da filosofia de 

melhoria contínua para chefias intermédias e gestão de topo é feito através do Kaizen de 

Líderes. O Kaizen de Suporte, por sua vez, é um alicerce que sustenta toda a filosofia, 

fornecendo os instrumentos básicos para que seja exercitada no dia-a-dia das organizações 

(Kaizen Institute, 2016c). 
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São apresentadas na secção 2.4 do presente capítulo ferramentas concretas que podem ser 

utilizadas no decorrer de um projeto deste tipo. 

2.2.3 Atingir a Excelência Operacional 

Face ao contexto em que se insere, uma organização deve, em primeira instância, definir o seu 

verdadeiro norte, isto é, um conjunto de condições utópicas que ambiciona alcançar. Essa 

determinação é útil enquanto foco orientador na definição da estratégia de longo prazo. Um 

exemplo famoso é o da Toyota, empresa vanguardista na prática da filosofia lean, cujo 

verdadeiro norte é produzir com zero defeitos, desempenhar atividades com 100% de valor 

acrescentado, ter uma fiabilidade elevada e desempenho de excelência na entrega e operar 

numa lógica just-in-time (JIT3). A definição desse rumo facilita a formulação de objetivos 

concretos e mensuráveis.  

O Kaizen Business System (KBS), modelo de gestão Kaizen, subdivide os objetivos de uma 

organização em cinco. Essa categorização tem o nome GQCDM, sigla em inglês para Growth, 

Quality, Cost, Delivery e Motivation.   

Os objetivos de qualidade estão relacionados com a redução de desperdícios e defeitos nos 

produtos e processos. Em termos de custo, o foco principal é o aumento de produtividade, ou 

seja, a capacidade de produzir mais recorrendo aos mesmos recursos ou de manter o volume 

de produção incorrendo em menos gastos. A dimensão nível de serviço engloba a satisfação 

do cliente e a garantia de prestação de um serviço fiável. As metas de motivação dizem 

respeito à satisfação dos trabalhadores, visando incitar a sua dedicação e desempenho. Todos 

estes visam alcançar melhorias de desempenho operacional, que se refletem num aumento 

global de produtividade. Por vezes quando se faz referência a metas operacionais fala-se 

somente em QCD dado que a motivação não reflete de uma forma tão nítida o desempenho 

organizacional (Kaizen Institute, 2016a).  

Os objetivos de crescimento, por outro lado, atuam a um nível mais estratégico e estão 

voltados para a expansão em termos económicos, pressupondo mais esforços de inovação e 

desenvolvimento (Kaizen Institute, 2016a). 

2.3 Lean na Gestão de Operações  

2.3.1 Conceitos Gerais e Indicadores 

Do ponto de vista da filosofia lean, as empresas devem produzir apenas aquilo que esperam 

vender, sem defeitos e no momento em que o cliente necessita. Tudo o resto é visto como 

desperdício.  

Para ser capaz de cumprir com esses requisitos, uma organização deve adaptar 

cuidadosamente a sua capacidade produtiva à procura do mercado, isto é, à carga a que é 

solicitada. Entende-se por capacidade de um sistema a quantidade de output que este é capaz 

de gerar num dado período de tempo. Determinar a capacidade operativa de um processo 

pressupõe otimizar a alocação de recursos e minimizar o custo unitário de produção (Jacobs e 

Chase, 2011). 

Uma medida comum da carga a que um sistema está sujeito é o tempo de takt, que denota o 

ritmo a que o sistema está a ser solicitado. Conhecida a procura do cliente e o tempo 

                                                 

3 Just-in-time: produzir apenas o que é necessário, quando é necessário, procurando minimizar a dimensão dos 

lotes de trabalho e os inventários. Tudo o que existir para além disso é visto como desperdício. 
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disponível para a produção, o tempo de takt é obtido através da expressão (2.1), onde o 

“tempo disponível para produção” é o tempo de abertura deduzido das paragens planeadas. 

 

(2.1) 

Sendo o tempo de ciclo o intervalo que decorre entre a execução de duas unidades 

consecutivas num processo, adaptar a capacidade à carga ou, alternativamente, a oferta à 

procura, significa aproximar o tempo de ciclo do tempo de takt, mantendo o primeiro inferior 

ao segundo para salvaguardar perdas de eficiência e garantir a aptidão de resposta. Assim, 

espera-se que a capacidade de um processo seja determinada pela etapa com um tempo de 

ciclo mais longo, habitualmente designada de gargalo4. Numa indústria de montagem, a 

distribuição da mão-de-obra pelos postos de trabalho é feita com base nesse conceito. Alocar 

mais ou menos recursos a um posto significa reduzir ou aumentar o tempo de ciclo dessa 

operação, em função das solicitações. Na indústria de processo, o raciocínio é distinto, na 

medida em que se pretende otimizar equipamentos e não pessoas e mais investimento em 

mão-de-obra não incita maior produtividade.  

Um outro conceito relevante na medida de desempenho de um sistema é o lead time (LT), 

definido como o tempo que decorre entre um pedido de um cliente e a entrega a esse mesmo 

cliente. Esse período inclui o tempo de processamento da encomenda (Lead Time de 

informação), o tempo de produção ou conceção propriamente dito (Lead Time de produção) e 

o tempo de transporte e entrega (Lead Time de transporte), conforme a equação (2.2). 

 
(2.2) 

Uma forma expedita de calcular o indicador de tempo de fluxo ao longo do processo 

produtivo é através da quantidade de produção em curso de fabrico5 e do consumo médio por 

unidade de tempo. 

 

(2.3) 

A expressão (2.3) mostra que quanto maior é a quantidade de inventário mantido entre etapas 

do processo produtivo, maior é o tempo de entrega e, consequentemente, menor é o nível de 

serviço prestado. Este é por isso um indicador de desempenho fulcral e sobre o qual se 

pretende geralmente atuar em qualquer projeto de melhoria de processos. 

2.3.2 Total Flow Management 

O Total Flow Management (TFM) é o pilar do modelo KBS que trata a melhoria de fluxo de 

materiais e informação, por forma a conceber uma cadeia de valor lean que integra processos 

produtivos e de logística. O propósito do TFM é, de acordo com os princípios Kaizen, 

eliminar os desperdícios detetados nas operações e conceber uma cadeia de valor em pull. No 

cenário ideal, designado de one-piece-flow, os materiais percorrem o sistema de forma 

contínua, desde as matérias-primas até ao produto acabado, sem tempos de espera, 

aproximando o tempo de valor acrescentado do tempo total de travessia ao longo processo.   

As três áreas sobre as quais o TFM pretende atuar são a produção, logística interna e logística 

externa (Coimbra, 2009). Voltando as atenções para a melhoria de fluxo a nível interno numa 

fábrica, são apresentadas em maior detalhe as primeiras duas na Tabela 2. Note-se que o 

modelo é evolutivo e por isso as etapas devem ser seguidas na ordem apresentada. 

                                                 

4 Bottleneck, em inglês, é a etapa de um processo com o maior rácio entre carga e capacidade, sendo que um 

valor superior à unidade significa inaptidão para dar resposta ao cliente atempadamente. 

5 Work-in-process (WIP), em inglês: material em processamento ou parado entre operações. 
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Tabela 2 – Modelo TFM 

Fluxo na Produção Fluxo na Logística Interna 

1. Desenho de linha e layout  1. Supermercados 

2. Bordo de linha 2. Mizusumashi 

3. Standard work 3. Sincronização 

4. SMED 4. Nivelamento 

5. Automação de baixo custo 5. Planeamento em Pull 

A organização de uma unidade fabril deve ser concebida de forma a facilitar o fluxo dos 

materiais ao longo do processo. Numa configuração do tipo funcional em que se pretende 

produzir da forma mais económica e eficiente possível, cada secção é composta por 

equipamentos que operam em paralelo onde são constituídos lotes de grandes quantidades que 

transitam entre essas secções. A principal vantagem dessa configuração é a flexibilidade dos 

equipamentos, que se encontram preparados para processar uma grande variedade de 

produtos, embora o transporte e acumulação progressiva de material entre etapas do processo 

façam com que existam inúmeros desperdícios e pouca visibilidade sobre o fluxo. A 

constituição de um layout por processo ou em células de fabrico vem colmatar essa 

problemática através do agrupamento dos produtos em famílias e da dedicação de cada uma 

delas a uma rota pré-estabelecida de equipamentos, de modo a reduzir as dimensões dos lotes 

de trabalho, a necessidade de armazenagem intermédia e, por conseguinte, o lead time (King e 

King, 2015).  

Enquanto que numa indústria de assemblagem as características físicas dos equipamentos 

permitem uma alteração de layout, o mesmo não é válido quando se analisa uma indústria de 

processo dadas as suas características e nível de complexidade das máquinas. Embora essa 

adaptação física para uma distribuição em células de fabrico não seja viável, as vantagens do 

conceito são ainda aplicáveis. A alteração é feita em termos de planeamento através da 

realocação das ditas famílias a uma sequência dedicada de operações, criando-se aquilo a que 

King e King (2015) chamam de células de fabrico virtuais.  

Quando essas famílias estiverem bem definidas e a decisão do layout a adotar estiver tomada, 

deve entrar-se no passo seguinte. Um bordo de linha consiste numa área de preparação de 

materiais e utensílios próxima do ponto de uso, concebida de forma a facilitar a interface entre 

os locais de armazenamento desses itens e as linhas de produção. Essa zona de preparação 

prévia tem como fim otimizar os fluxos de recolha e abastecimento e eliminar os tempos de 

paragem por falta de meios ou recursos.   

No passo que se segue, intitulado de standard work, são definidas normas para os diversos 

procedimentos, tornando-os mais estáveis, rápidos, eficientes e seguros, maximizando a 

dedicação dos operadores a atividades de valor acrescentado. Em ambiente de indústria de 

processo, a ferramenta do standard work é aplicável à parametrização de equipamentos de 

acordo com a melhor prática conhecida. Esta metodologia está estruturada em cinco passos: 

1. Definir objetivos de melhoria; 

2. Estudar o processo; 

3. Melhorar o processo; 

4. Normalizar o processo; 

5. Consolidar as normas. 

A quarta etapa é o SMED (Single Minute Exchange of Die), uma metodologia criada por 

Shigeo Shingo, utilizada para encurtar o intervalo de tempo de mudança de ferramentas, 
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ajuste de máquinas e posicionamento de materiais. Trabalhar com lotes de pequenas 

dimensões e com um grande mix de produtos presume que os equipamentos sejam de tal 

forma flexíveis que estejam preparados para uma troca mais frequente de séries de fabrico 

(Dillon e Shingo, 1985). A metodologia SMED baseia-se na distinção entre tarefas que têm 

forçosamente que ser feitas com o equipamento parado (trabalho interno) e tarefas que podem 

ser realizadas com o equipamento em marcha (trabalho externo). O tempo improdutivo 

contempla a desaceleração do equipamento, a paragem propriamente dita e a aceleração até ao 

arranque efetivo. As cinco etapas do SMED, ilustradas na Figura 2, são as seguintes: 

1. Estudar o trabalho; 

2. Separar trabalho interno de trabalho externo; 

3. Transformar trabalho interno em trabalho externo; 

4. Reduzir trabalho interno; 

5. Reduzir trabalho externo. 

 

Figura 2 – Representação esquemática das cinco etapas da metodologia SMED (adaptado de: Coimbra, 2009). 

Só após terem sido abordados todos os passos anteriores se deve recorrer à automatização 

com o intuito de realizar certas atividades de um modo mais eficaz.  Segundo Coimbra 

(2009), este é o último passo da sequência de melhoria e caso seja feito antes dos restantes 

poderá resultar em “automatização de desperdício”. 

A par destas melhorias é fundamental idealizar um sistema logístico robusto que auxilie na 

interface com o fluxo na produção, percorrendo a sequência de etapas já apresentada. 

Um supermercado é um local de armazenamento que tem como objetivo absorver oscilações 

de procura dos processos a jusante e reduzir o lead time de resposta através da entrega direta a 

partir do stock. Cada produto tem uma localização fixa de fácil acesso, sinalizada com recurso 

a gestão visual que simplifica o manuseamento e reposição de materiais. Essa reposição 

respeita a regra do FIFO (First In First Out) em que o primeiro item a ser armazenado será o 

primeiro a ser consumido. Este método é utilizado em sistemas que operam em pull, através 

da definição de quantidades máximas de stock e níveis de reposição para cada referência. 

Um supermercado reage ao consumo real do processo seguinte e é baseado no conceito de 

nível de reposição (NR). Quando esse nível é atingido, é despoletada uma ordem de 

restituição de material, cuja duração corresponde ao lead time de reposição do fornecedor 

(LTR) ou período de reposição. A Figura 3 ilustra três conceitos importantes: o consumo real 

com perfil variável, o consumo médio ao longo do horizonte temporal de análise (tipicamente 
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diário) e o consumo médio durante um período de reposição de n dias (Kaizen Institute, 

2016d). 

 

Figura 3 – Conceitos relevantes no dimensionamento de um supermercado com perfil de consumo variável. 

 (fonte: Kaizen Institute, 2016d) 

O nível de reposição de um supermercado deve ser visto como o consumo durante o período 

de reposição, ou seja, quando é lançada uma ordem de reposição, o stock existente deve cobrir 

o tempo que a encomenda realizada leva a estar disponível em armazém para consumo. Esta 

constatação permite calcular o nível de reposição conforme apresentado na equação (2.4). 

 
(2.4) 

Uma vez que na realidade existe sempre variabilidade na procura de um produto, o 

supermercado dimensionado dessa forma apresenta elevado risco de rotura. Para combater 

essa problemática, deve ser adicionado uma margem de segurança ao nível de reposição, o 

stock de segurança (SS), calculado de acordo com a equação (2.5). 

 
(2.5) 

Desse modo, entrando em linha de conta com a variabilidade do consumo, o cálculo do NR 

deve ser revisto, recorrendo à equação (2.6). 

 
(2.6) 

O dimensionamento físico do supermercado propriamente dito é calculado para o stock 

máximo que pode de ser alcançado nas condições de funcionamento do sistema. A lotação 

máxima ocorre quando é lançada uma ordem e não existe consumo durante o período de 

reposição. Nessas circunstâncias o stock que o supermercado deve ser capaz de suportar é 

dado pela equação (2.7). 

 

(2.7) 

O tamanho e lote é a quantidade de material reposta pelo fornecedor. King e King (2015) 

referem-se ao sistema de supermercado como um modelo de revisão contínua e reposição de 

quantidades constantes, por oposição ao modelo de reposição de quantidades variáveis em 

intervalos de tempo constantes.  

A evolução do stock num supermercado ao longo do tempo apresenta um padrão semelhante 

ao da Figura 4, onde a order quantity (Q) corresponde ao tamanho de lote do fornecedor e o 

order point diz respeito ao nível de reposição. 
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Figura 4 – Perfil do inventário num sistema de revisão contínua e reposição de quantidades fixas. 

(fonte: King e King, 2015) 

A segunda frente de melhoria no fluxo de logística interna é o mizusumashi que é um 

operador logístico com rotas normalizadas de recolha, transporte e reposição de materiais 

entre supermercados e bordo de linha. 

A sincronização está diretamente relacionada com o fluxo de informação entre entidades e 

estabelece a ponte entre os pontos anteriores. Recorre-se a mecanismos visuais como kanban 

ou junjo que sinalizam a necessidade de produzir ou repor certo item. Para além do transporte 

de materiais, o mizusumashi tem a seu cargo essa passagem de informação. Num sistema 

kanban, quando o nível de reposição de uma dada referência é atingido, o operador logístico 

recolhe um cartão que indica o respetivo local de armazenamento e a quantidade que deve ser 

recolhida e reposta no ciclo seguinte. No caso de um sistema em junjo, o operador recebe uma 

lista com os itens na sequência e quantidades exatas em que vão ser utilizados na linha de 

produção. A vantagem deste procedimento em relação ao anterior é a utilização de menos 

espaço no bordo de linha, antevendo, no entanto, uma preparação mais cuidadosa de materiais 

por parte do operador (Coimbra, 2009). 

O princípio inerente à quarta etapa do TFM é o nivelamento de carga e recursos ao longo do 

tempo recorrendo a gestão visual. O nivelamento consiste no planeamento de quantidades e 

mix de produção, através da conversão de pedidos do cliente e ordens de reposição em 

kanbans que alimentam a caixa logística dimensionada para o gargalo do sistema ou para o 

processo que confere maior diferenciação aos produtos. O preenchimento da caixa logística 

deve ser feito alocando cada kanban ao dia planeado para início de produção de modo a 

nivelar a carga diária o melhor possível e respeitando a capacidade do processo. Esses 

mesmos kanbans alimentam diariamente a caixa de nivelamento onde é programada a carga 

de trabalho em intervalos de tempo fixos (por exemplo de 60 minutos) e são transportados 

periodicamente pelo mizusumashi para um sequenciador de produção em FIFO posicionado 

junto à linha, que revela a carga a que a mesma está sujeita em cada instante. O planeamento 

de mix e quantidades é feito com base na adaptabilidade da linha a transições entre séries, que 

é função do seu tempo de setup. Quanto mais flexível é a linha em questão, menores podem 

ser os lotes de fabrico e mais frequentes as ordens de produção de um determinado produto 

(Coimbra, 2009). 

Numa cadeia de abastecimento em push o planeamento de produção feito com base em 

previsões de vendas e por forma a tirar o máximo partido de economias de escala. Essa 

abordagem, representada na Figura 5, pressupõe a produção de quantidades em excesso 

relativamente às solicitações e consequente acumulação de stocks e incremento de lead time. 
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Numa cadeia em pull como a da Figura 6, uma compra por parte do consumidor final dá 

origem a uma ordem de reposição no ponto de venda, que por sua vez gera um pedido de 

produção desse produto, despoletando de seguida uma encomenda ao fornecedor 

imediatamente a montante, e assim sucessivamente ao longo da cadeia. O facto de o sistema 

reagir ao consumo real e não a previsões permite reduzir consideravelmente os muda de 

produção em excesso e material parado.  

Nessa abordagem, o ritmo de produção é marcado pelo tempo de takt do cliente e o grande 

foco é evitar a acumulação de stock de modo a reduzir o lead time total. King e King (2015) 

consideram que esta estratégia assenta em dois conceitos: 

 Uma ordem de produção só é lançada caso o nível de reposição de um produto seja 

atingido ou para satisfazer um pedido concreto; 

  A comunicação das ordens de fabrico e reposição é feita através de técnicas de gestão 

visual (ex: sistema kanban). 

 

Figura 5 – Fluxos de material e informação no planeamento em push (adaptado de: Coimbra, 2009). 
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Transporte
externo

Expedição

Cliente

Fluxo de
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Figura 6 – Fluxos de material e informação no planeamento em pull (adaptado de: Coimbra, 2009). 

Com base no portfolio de produtos e no nível de serviço que a empresa pretende oferecer, 

existem duas estratégias de planeamento distintas. Na abordagem MTS (make-to-stock) são 

produzidos itens standard para stock. A gestão de inventários é feita com o auxílio do sistema 

de kanbans, através da determinação de um nível de reposição para cada item. No caso do 

MTO (make-to-order) só é despoletada uma ordem de produção de um artigo aquando da 

entrada de um pedido por esse produto em específico, comportando um tempo total de 

resposta mais longo. Para decidir acerca da estratégia a adotar, é necessário separar os 

produtos por famílias (Coimbra, 2009). De entre diversos critérios possíveis, destaca-se a 

análise ABC por rotação dos produtos, agrupados como na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Classificação de artigos segundo o critério ABC. 

Família Designação % Consumo # Referências 

A High runners 80% 10 a 20% 

B Medium runners 15% 20 a 30% 

C Low runners 5% 50 a 70% 

Para os produtos A é tipicamente utilizada uma estratégia MTS, através da definição de um 

nível de reposição de stock, com o auxílio de kanbans. Essas circunstâncias possibilitam a 

entrega rápida ao consumidor diretamente a partir do inventário mantido em supermercado. Já 

os produtos C devem ser do tipo MTO dada a baixa rotatividade e o alto grau de 

imprevisibilidade, sendo idealmente alocados a linhas flexíveis que permitam fabricar 

pequenas quantidades de uma grande variedade de produtos. Os artigos B são usualmente 

MTS, no entanto a decisão a tomar nesses casos não é linear e depende essencialmente do 

nível de serviço com que a empresa se compromete. 

Quando para além dos produtos acabados, o planeamento de componentes é também feito 

internamente, importa delinear uma estratégia adaptada para tal. Regra geral, os componentes 

que são incorporados nos produtos acabados das famílias A e B seguem também uma 

abordagem MTS, assim como os elementos standard que originam muitos produtos finais. 

Por outro lado, os itens exclusivos devem ser apenas produzidos mediante encomendas 

específicas (Coimbra, 2009). 

A versatilidade dos conceitos apresentados permite que sejam transversais a qualquer tipo de 

setor e aos dois tipos de indústria conhecidos, com as devidas adaptações. 

2.3.3 Medida de Eficiência de uma Indústria de Processo 

“O ritmo de produção, em vez de depender fundamentalmente do ritmo de trabalho das 

pessoas, obedece muito mais à performance e ao rendimento das instalações como um 

todo.” (Toledo et al., 1986) 

É importante salientar que na indústria de processo não há uma relação direta entre o ritmo de 

trabalho das pessoas e o ritmo de produção. A produtividade é determinada pelo desempenho 

global dos equipamentos e não das pessoas nos seus postos de trabalho, fazendo com que o 

aumento da eficiência duma indústria deste tipo pressuponha uma melhoria da eficiência dos 

equipamentos, tornando oportuna a definição de um indicador que avalie o seu desempenho. 

O Overall Equipment Efficiency (OEE) é um indicador que mede a eficiência de 

equipamentos ou, alternativamente, a percentagem de valor acrescentado que é originado, 

muito utilizado na análise de desempenho de indústrias de processo e que pode ser 

desagregado em três sub-indicadores: disponibilidade, rendimento e qualidade. 

A disponibilidade operacional mede o tempo livre para produção e depende em parte da 

fiabilidade das máquinas. É descontado ao tempo de abertura teórico o tempo das paragens 

não planeadas por avaria de equipamentos (downtime) e sua reparação e ainda o das paragens 

planeadas, tais como mudanças de série de produção (setups), arranques e interrupções para 

manutenção preventiva ou limpeza (King e King, 2015). 

 

(2.8) 

O rendimento é a medição da produtividade real do equipamento face à sua capacidade de 

funcionamento teórica. As perdas de rendimento são devidas a microparagens da linha e 

reduções instantâneas de velocidade, provocadas por ciclos de trabalho mais longos que os 
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estipulados ou ainda períodos de atividade em vazio não contemplados no cálculo da 

disponibilidade (King e King, 2015). 

 

(2.9) 

A qualidade avalia a proporção de defeitos gerados ou itens com necessidade de retrabalho 

relativamente à produção total de um determinado período de tempo (King e King, 2015). 

 

(2.10) 

Finalmente, obtém-se o valor do OEE por multiplicação das três componentes: 

 
(2.11) 

Como indicadores chave de desempenho global de uma indústria de processo destacam-se, 

para além do OEE, a produtividade, o lead time e o nível de fiabilidade no relacionamento 

com o cliente. 

2.4 Ferramentas Kaizen de Diagnóstico e Planeamento 

O modelo KBS disponibiliza diversas ferramentas aplicáveis no contexto de uma indústria de 

processo, quer para o planeamento e desenho da visão futura, quer para a implementação de 

iniciativas de melhoria e resolução de problemas. 

2.4.1 Value Stream Mapping 

O primeiro passo numa análise deste tipo é o mapeamento da situação inicial, também 

conhecida como AS IS, recorrendo a um Value Stream Mapping (VSM), seguindo-se o 

desenho de uma visão de melhoria, TO BE, através de um Value Stream Design (VSD). 

Nestes mapas, as etapas dos processos, fluxos de materiais e informação são representados 

por um conjunto de símbolos mostrado na Figura 7. O objetivo desse mapeamento é separar o 

valor acrescentado do desperdício e identificar potenciais áreas de atuação, por forma a 

redesenhar e melhorar os processos (Kaizen Institute, 2016c). 

 

Figura 7 – Simbologia VSM: fluxo de materiais (à esquerda) e de informação (à direita). 

(fonte: Kaizen Institute, 2015) 

2.4.2 Árvores de Valor 

Ainda durante a fase de diagnóstico e antes de entrar na implementação propriamente dita, 

constroem-se árvores de valor, que ilustram o desdobramento de indicadores ao longo da 
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hierarquia de uma organização. Estas devem ser revistas periodicamente, como forma de 

acompanhar os desenvolvimentos de um projeto. As árvores de valor têm tipicamente dois 

níveis: um nível de indicadores de negócio e um nível de Key Performance Indicators (KPIs) 

de caráter mais operacional. Estes últimos devem ser desdobrados até atingir medidas 

facilmente quantificáveis e sobre as quais se pode atuar diretamente. Um exemplo deste 

desdobramento foi apresentado na secção anterior aquando da apresentação da fórmula de 

cálculo do OEE – para um operador de uma indústria de processo este pode ser um indicador 

pouco intuitivo, tornando-se facilmente percetível caso se faça referência à disponibilidade 

operativa das máquinas, à sua velocidade ou à qualidade do fabrico. Um elemento importante 

destas árvores é o rácio de conversão entre os KPIs e os indicadores de negócio, que mede o 

ganho gerado para a organização por um incremento num índice operacional (Kaizen 

Institute, 2016c). 

2.5 Ferramentas Kaizen de Implementação 

Quanto à fase de implementação, são aplicadas outras ferramentas no decorrer de workshops 

de melhoria. As metodologias que merecem mais destaque para o âmbito da dissertação são o 

os ciclos de normalização, SDCA, e de melhoria, PDCA, e o Kobetsu Kaizen. 

2.5.1 Ciclo de Normalização e Ciclo de Melhoria Contínua 

Pode definir-se uma norma ou standard como sendo a forma mais simples eficaz e segura, 

conhecida até ao momento presente, de desempenhar uma determinada tarefa. Uma norma 

deve ser simples, objetiva, acessível e visual. O propósito de criação de normas é, em primeira 

instância, reduzir a variabilidade na realização de uma tarefa, para posteriormente servir como 

base de implementação de melhorias, fazendo Imai (1997) acreditar que é necessário 

normalizar para depois melhorar. 

Muitos problemas podem ser devidos à inexistência de normas que clarifiquem as boas 

práticas na realização de uma atividade. O ciclo SDCA (Standardize, Do, Check, Act) 

proposto por Imai pretende combater essa lacuna através de um processo estruturado de 

criação de normas: Standardize diz respeito à conceção da norma em questão para redução de 

variabilidade na realização de uma dada tarefa, Do está relacionado com pôr a norma em 

vigor e treinar os colaboradores na nova prática, Check é a fase em que a norma e os 

resultados do passo anterior são testados e Act é a etapa de decisão acerca da necessidade de 

revisão ou formalização da implementação da norma criada. Um desafio permanente das 

organizações a que o autor chama de disciplina passa por assegurar que o cumprimento das 

normas estipuladas perdura no tempo (Imai, 1997).  

É expectável que a concretização de uma tarefa não dependa do momento de execução nem 

de quem a realiza, sendo para isso necessário desenvolver mecanismos de treino adequados 

para todos os trabalhadores envolvidos. Quando a forma de execução de um processo está 

clara para todas as pessoas e estabilizada no tempo, está-se em condições de identificar 

melhorias, fazendo uso do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), o ciclo da melhoria contínua. 

A Figura 8 ilustra a interdependência entre os dois ciclos. Só se pode melhorar um processo 

que está estabilizado e mesmo após melhorá-lo de uma forma mais disruptiva importa 

normalizá-lo novamente. Os resultados só são consistentes se os processos que os originam 

também o forem. 
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Figura 8 – Ciclo de normalização, SDCA e ciclo de melhoria, PDCA.  

(fonte: Imai, 1997) 

A normalização é uma ferramenta de baixo custo, pouco sofisticada e que produz resultados a 

curto prazo. Do ponto de vista das metas QCD, permite operar de uma forma eficiente, 

estabilizar a qualidade dos produtos produzidos e ir de encontro às solicitações dos clientes de 

uma forma mais rápida e eficaz (Kaizen Institute, 2016a).  

As particularidades de uma indústria de processo fazem com que, para além da normalização 

de procedimentos dos operadores, seja crucial criar standards para a parametrização dos 

equipamentos, como forma de regularizar as características dos outputs gerados. 

2.5.2 Kobetsu Kaizen 

O desencadear de um evento Kaizen segue a estrutura de uma ferramenta normalizada de 

resolução de problemas: o Kobetsu Kaizen. Esta metodologia está organizada em oito passos: 

1. Identificação do problema; 

2. Descrição do estado inicial; 

3. Definição de metas; 

4. Análise de causas; 

5. Desenho de solução; 

6. Validação da solução; 

7. Normalização; 

8. Transferência de standards. 

Em primeiro lugar, clarifica-se no passo 1 o objetivo do workshop e o propósito para a sua 

realização, juntamente com a caracterização do estado inicial no passo 2 e quantificação das 

metas que se pretende atingir no passo 3. Aquando da observação do estado inicial, recorre-se 

por vezes a um SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) para mapear os 

fluxos do processo em análise, listar os intervenientes e compreender quais as ligações entre 

eles. 

É feita no passo 4 uma análise das causas que funcionam como barreiras no alcance das metas 

ambicionadas. É fundamental desenvolver mecanismos que permitam alcançar as causas-raiz 

do problema, sobre as quais estarão concentrados os esforços de correção e eliminação. A 
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construção de um diagrama de causa-efeito, também chamado diagrama espinha-de-peixe ou 

ishikawa, facilita esse procedimento através da divisão das causas em classes e do 

aprofundamento de cada uma delas. Nestes diagramas apresenta-se sucintamente o problema 

em análise e definem-se tipicamente as seguintes classes: material, método, mão-de-obra, 

máquina, meio, sendo viável fazer esse agrupamento de modo distinto. conforme a situação. 

A partir do momento em que são conhecidos os motivos que impedem a concretização dos 

objetivos, são desenhadas no passo 5 soluções para atuação sobre cada um deles. A 

importância de conhecer as causas-raiz torna-se evidente nesta etapa, uma vez que uma 

definição errada da origem dos problemas pode distorcer as ações levadas a cabo para a sua 

correção. No passo 6 essas ações devem ser priorizadas e testadas, usando por exemplo uma 

matriz de quatro quadrantes que confronta o esforço e benefício comportados por cada uma; 

devem ser priorizadas aquelas das quais se espera um elevado benefício para um mínimo de 

esforço. Pretende-se ainda nesse mesmo passo medir o impacto das soluções delineadas sobre 

os indicadores monitorizados, comparando a situação de partida com o estado pós-

implementação para clarificar em que medida é que se está a caminhar na direção acertada. 

A partir do momento em que as soluções são validadas e está comprovada a sua influência 

sobre os indicadores de desempenho, procede-se à normalização das novas práticas criadas 

recorrendo ao ciclo SDCA. Por fim, no passo 8 é importante reforçar, comunicar e desdobrar 

os novos standards por todas as equipas que se encontrem envolvidas no processo em análise. 

Pretende-se com esta etapa marcar o fecho formal do evento e identificar riscos e 

oportunidades para o futuro (Kaizen Institute, 2016c).  

Embora não seja apresentado nenhum Kobetsu Kaizen de forma integral durante a dissertação, 

foram empregues diversas ferramentas enumeradas durante esta secção, em particular o 

SIPOC para esboço de procedimentos, o diagrama de causa-efeito para análise de motivos de 

desvios e a matriz de esforço e benefício para triagem e priorização de ações. 

2.6 Síntese do Capítulo 

A revisão bibliográfica apresentada permite inferir quanto à implementação de uma 

abordagem Kaizen numa indústria de processo. O princípio de eliminação de desperdício e a 

melhoria de fluxo de materiais e informação devem ser tidos em conta permanentemente 

como meios para alcançar a excelência operacional. O principal desafio é recorrer a esses 

conceitos comummente aplicados em indústrias de montagem e adaptá-los a uma nova 

realidade com características muito próprias. Embora os benefícios que se pretende atingir 

sejam semelhantes independentemente do contexto, a abordagem aos processos e os 

indicadores de performance utilizados são distintos. 

A maior mudança de paradigma prende-se com o facto de todo o valor acrescentado numa 

indústria de processo ser gerado por máquinas e não por pessoas. Torna-se assim crucial 

voltar o foco para o desempenho dos equipamentos, mantendo os seus parâmetros de 

operação dentro de limites desejáveis para alcançar a melhoria contínua dos processos.  

É feita no capítulo subsequente a descrição detalhada do problema que desencadeou a escrita 

da tese e sobre o qual se pretende fazer incidir as metodologias até aqui apresentadas. 
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3 Caracterização da Situação Inicial 

Desde o início da sua atividade nos anos 70, a organização tem vindo a crescer, apresentando 

uma quota de mercado estável ao longo dos tempos e com capacidade de expansão para novos 

mercados.  

A pressão crescente exercida pela concorrência fez com que mais recentemente a empresa 

detetasse a necessidade de melhorar a sua prestação para ser capaz de cumprir com as 

exigências a que é solicitada. Para tal, o objetivo do projeto descrito nesta dissertação foi 

implementar um processo de melhoria numa fábrica piloto que pudesse ser desdobrado no 

futuro para todas as unidades a nível internacional. 

Este capítulo descreve o estado da organização antes do começo do projeto, dedicando 

especial atenção à unidade fabril em que o mesmo se desencadeou. 

O lançamento do projeto surge no seguimento da identificação de uma série de problemas que 

são expostos nesta fase. Importa descrever cuidadosamente todos os processos existentes para 

posteriormente identificar eventuais áreas de atuação.  

3.1 Motivação para a Realização do Projeto 

A forma como os clientes veem a organização determina a sua reputação. Atualmente, a 

perceção que têm é a de alta complexidade na oferta que, embora confira flexibilidade de 

resposta, condiciona os prazos de entrega e o nível de serviço prestado. A Tabela 4 ilustra a 

situação inicial no que toca a esses indicadores. O índice de fiabilidade mede a percentagem 

de encomendas em que o prazo de entrega teórico (correspondente ao tempo de entrega 

prometido ao cliente) foi efetivamente cumprido. Note-se que para os produtos da gama 

custom não existe um objetivo claro para o lead time dada a variabilidade e imprevisibilidade 

na procura por este tipo de produtos não standard. 

Tabela 4 – Situação inicial: lead time e índice de fiabilidade. 

Gama % Consumo 
Lead Time Índice de fiabilidade 

Objetivo Teórico Real Objetivo Real 

Expresso 11% 3 13 14 100% 93% 

Catálogo 35% 21 23 25 100% 84% 

Custom 9% - 32 36 100% 78% 

Exportação 45% 21 35 35 100% 99% 

O principal problema existente é a falta de capacidade para responder atempadamente aos 

pedidos dos clientes. A organização reconhece que um aumento de produtividade das 

instalações, aliado a uma redução de complexidade na oferta, permitiriam colmatar esse 

défice na fiabilidade da entrega. Esse facto indicia que a empresa ainda não é capaz de 
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acompanhar o takt time do cliente para os produtos de maior consumo. Assim, é legítimo 

assumir que neste caso, até um certo limite, qualquer ganho de produtividade se traduzirá num 

aumento de vendas, recuperação de atrasos e redução de prazos de entrega. 

Os fluxos logísticos e de produção e o modo como é planeada toda a operação inviabilizam o 

atingimento dessas metas. Para intervir nessas vertentes deve atuar-se sobre o desperdício 

detetado por forma a encurtar o lead time, reduzir custos e aumentar a eficiência operativa. 

Para tal, é feita na secção seguinte uma caracterização detalhada de todo o processo. 

A taxa de cumprimento do plano mede a percentagem de ordens de produção realizadas num 

dia face àquelas que foram planeadas no início desse mesmo dia. Na Tabela 5 podem ser 

consultados os resultados desse índice no ano de 2015 para as quatro áreas em estudo. 

Tabela 5 – Situação inicial: taxa de cumprimento do plano por área 

Área Taxa de cumprimento do plano 

Linha Contínua 73% 

Acabamento 35% 

Impregnação 38% 

Revestimento 33% 

O planeamento das ordens de produção é feito com base na capacidade teórica de cada área 

fabril. No entanto, nenhuma das áreas é capaz de operar com a eficiência máxima, 

provocando atrasos cumulativos na operação. Conclui-se da análise da Tabela 5 que as linhas 

de revestimento apresentam a menor taxa de cumprimento do plano, sendo por esse motivo o 

bottleneck da fábrica, ou seja, o elo que restringe o output gerado pelo sistema. 

3.2 Mapeamento do Processo Produtivo 

O processo pode ser dividido em quatro fases: formação de placas de aglomerado, 

acabamento superficial, impregnação de papel e revestimento de placas. 

A primeira fase ocorre na designada linha contínua e comporta o corte e destroçamento da 

madeira, incorporação de serrim e outros resíduos, mistura de resinas e prensagem. O output 

são placas de PB (Particle Board), que são posteriormente sujeitas ao corte e acabamento 

superficial e que diferem entre si em espessura, largura e comprimento.  

Em paralelo ocorre a impregnação, onde o chamado papel seco rececionado em bobines é 

coberto com resina ureica e melamínica e atravessa uma sequência de estufas onde lhe são 

conferidas as propriedades requeridas. 

Do volume total de produção de PB, 40% é vendido diretamente ao exterior em estado cru. Os 

restantes 60% são transferidos para a fase seguinte do processo: o revestimento.  

No revestimento, a cada placa de substrato são adicionadas duas folhas de papel impregnado 

(uma na face inferior e outra na face superior) e o conjunto é prensado, originando os 

chamados painéis melamínicos. Existem cerca de 2000 SKU’s (stock keeping units) distintas 

que diferem entre si em comprimento, largura, tipo de substrato, espessura, acabamento e tipo 

de papel. Esses produtos estão divididos em quatro grandes grupos, de acordo com o aspeto 

final que tomam após revestimento: brancos, madeiras, unicolores e fantasias. 

Retomando a classificação apresentada por Borges e Dalcol na Figura 1 da secção 2.1, o 

processo produtivo da fábrica enquadra-se na realidade de uma indústria de processo com 

opções de produto, conforme a Figura 9. Um número restrito de matérias-primas dá origem a 
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um conjunto grande de produtos intermédios. Através da combinação dos itens anteriores 

obtém-se um portfolio de produto final muito alargado. 

 

Figura 9 – Evolução dos materiais ao longo do processo produtivo 

O processo produtivo da fábrica apresenta os atributos já conhecidos de uma indústria de 

processo: elevado nível de integração de equipamentos e intervenção mínima de pessoas no 

processo. A indivisibilidade das matérias-primas ao longo do processo e o baixo valor 

acrescentado dos produtos fabricados fazem da linha de formação de aglomerado um processo 

do tipo contínuo. 

Já o acabamento, a impregnação e o revestimento são processos de produção em lotes, dada a 

grande variedade de produtos de valor acrescentado que originam, obrigando a uma maior 

flexibilidade das instalações na alternância frequente entre séries produtivas.  

Em termos de disposição, a fábrica possui as características de um layout funcional. A linha 

contínua e a linha de acabamento encontram-se num edifício único, separadas das duas linhas 

de impregnação (P1 e P2) e das três linhas de revestimento (R1, R2 e R3), conforme se 

apresenta na Figura 10. 

 

Figura 10 – Layout da unidade fabril. 



Kaizen na Indústria de Processo 

 

 25 

As linhas P1 e P2 operam em paralelo e possuem características semelhantes. Já as linhas de 

revestimento são distintas entre si: a linha R1 é a mais pequena e flexível, a linha R2 é 

semelhante à primeira em termos de capacidade, mas é a menos flexível das três e a linha R3 

é a mais moderna e de maior cadência. Nessas linhas o planeamento é organizado por papel, 

ou seja, quando é enviada uma palete de papel impregnado para uma linha, planeia-se a 

entrada sequencial de todos os lotes de substrato onde vai ser incorporado esse papel. Para 

além da capacidade produtiva da fábrica, é fundamental perceber a dinâmica em termos 

logísticos. Todo o transporte entre áreas fabris é feito por tapete de rolos e existem no total 

seis pontos de armazenamento ao longo do processo: parque de madeiras, armazém de 

produto semiacabado, armazém de substrato, armazém de bobines de papel seco, armazém de 

papel impregnado6 e armazém de produto acabado. 

Com base nas considerações até aqui descritas é possível construir um mapa do processo 

produtivo. O nível de detalhe utilizado no VSM da Figura 11 é aquele que se considera 

indicado para a exposição da situação inicial e análise de oportunidades de melhoria. 

 

Figura 11 – VSM da unidade fabril (C/T é o tempo de ciclo ou cadência da operação e C/O é o changeover time 

ou tempo de setup). 

A fábrica opera sete dias por semana e 24 horas por dia, num regime de turnos. Existe um 

período de limpeza e manutenção dos equipamentos que ocorre semanalmente e se prolonga 

por um total de 8 horas, fazendo com que o tempo de abertura médio diário considerado sejam 

22 horas. 

O mapa contempla os valores médios dos indicadores fabris macro, permitindo ter uma visão 

sobre a globalidade do processo.  

                                                 

6 Impregnated Paper Warehouse (IPW), em inglês. 
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Constata-se que o planeamento é do tipo push, com produção de lotes de grandes dimensões e 

acumulação progressiva de stocks ao longo do processo. 

A unidade de fabrico vigente é o lote, isto é, os clientes encomendam um determinado número 

de lotes e não de placas. A cada tipo de produto está associado um tamanho de lote único. O 

facto de o tamanho de lote de aglomerado ser diferente do de melamina está na origem de dois 

dos desperdícios detetados: quando esse diferencial é pequeno revestem-se todas as placas e 

incorre-se em excesso de produção; quando o número de placas é substancialmente maior que 

o número de painéis melamínicos que se pretende fabricar existe logística inversa aquando do 

retorno de placas não revestidas para armazém. 

São esses os principais tipos de muda ao longo da cadeia logística, aos quais se podem 

adicionar o transporte de material entre etapas, os defeitos de produção e, consequentemente, 

a necessidade de retrabalho. Importa reforçar que, por se tratar de uma indústria de processo, 

o fator pessoas não é tão relevante na medida de desperdício do sistema. 

A alimentação de substrato às linhas é feita por dois tapetes de rolos com larguras distintas 

que transportam lotes de substrato entre o armazém e as linhas de melamina. A largura dos 

lotes condiciona, portanto, a forma como estes são alocados aos tapetes.  Em circunstâncias de 

maior agitação existe um constrangimento desses transportadores, sendo comum as linhas 

pararem por falta de abastecimento. Esta situação demonstra a falta de visibilidade sobre o 

fluxo de materiais provocada pela organização física por função em vez de uma lógica fabril 

por processo. 

Na situação ilustrada, a lógica de divisão de produtos por linhas de revestimento é baseada 

nas chapas de acabamento disponíveis em cada uma delas, estando o planeamento 

condicionado por esse fator. 

Constata-se ainda que as zonas de acabamento e revestimento são as que apresentam mais 

tempos improdutivos ou, alternativamente, menor disponibilidade operativa. Para além disso, 

verifica-se que tanto na impregnação como no revestimento a falta de normalização de 

parâmetros introduz muita variabilidade no sistema e provoca uma redução do rendimento dos 

respetivos equipamentos. 

3.3 Identificação de Áreas de Atuação 

O foco principal do projeto é o aumento do OEE das linhas de revestimento. A Figura 12 

mostra o ramo da árvore de valor de nível 2 da organização que contempla esse indicador. 

Este é o indicador mais crucial porque, tratando-se de uma indústria de processo, aumentar a 

eficiência das máquinas tem um impacto direto na produtividade do sistema e, 

consequentemente, no lead time. 



Kaizen na Indústria de Processo 

 

 27 

 

Figura 12 – Desdobramento do OEE global das linhas de revestimento. 

Aumentar o OEE pressupõe atuar em pelo menos um dos seus três componentes: 

disponibilidade operativa, rendimento e qualidade. A disponibilidade operativa é o tempo de 

produção efetivo face ao tempo de abertura espectável das instalações, o rendimento mede o 

tempo de ciclo ou velocidade imprimida às máquinas relativamente aos valores teóricos que 

constam das fichas técnicas dos equipamentos e a qualidade é uma medição da taxa de 

aceitação de produtos. 

Neste caso, pode observar-se na Figura 12 que os pontos mais críticos são os dois primeiros; 

as perdas de eficiência são maioritariamente provenientes de paragens das máquinas e do 

trabalho a tempos de ciclo superiores aos pré-estabelecidos. A Tabela 6 permite inferir quanto 

à origem das perdas de disponibilidade nas três linhas. 

Tabela 6 – Perdas de disponibilidade nas linhas de revestimento: situação inicial e objetivos. 

Linha Disponibilidade 

Perdas de Disponibilidade 

Objetivo 
Mudança de 

produção 

Mudança 

de 

acabamento 

Espera de 

material 

(PB) 

Avarias e 

reparações 

R1 74% 13% 5% 4,5% 3,5% 80% 

R2 68% 13% 12,5% 3% 3,5% 76% 

R3 75% 12% 6% 4% 3% 81% 

São quatro os fatores que levam à paragem dos equipamentos, limitando a disponibilidade dos 

mesmos: alternância entre séries de produção, mudanças de chapas de acabamento, paragens 

não planeadas por falta de material nas mesas de abastecimento e avarias de elementos das 

máquinas. Por exemplo, a linha R3 que tem uma disponibilidade de 75% contempla 12% de 

tempo de mudança de produção (troca de aglomerado e papel impregnado), 6% de tempo de 

paragem para mudança de chapas de acabamento, 4% de paragem por falta de placas no 
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abastecimento e 3% de paragens por avarias, encravamentos e substituição de componentes. 

Os objetivos definidos assentam no pressuposto de que os setups de chapas podem ser 

reduzidos em 39% em R1, 42% em R2 e 40% em R37 e o problema da falta de placas pode 

sofrer uma redução de 90% em todas elas. A mudança de produção é a componente com 

maior peso nas perdas pelo facto de ser a de ocorrência mais frequente, no entanto esse 

procedimento já está otimizado e tem uma duração média de 5 minutos, sem perspetivas de 

redução no curto prazo que não envolvam elevados investimentos em melhorias técnicas das 

linhas. Aplicando essas premissas ao caso concreto de R3, especta-se que a disponibilidade 

operativa dessa linha aumente aproximadamente 6pp até aos 81%. O mesmo raciocínio é 

válido para as linhas restantes. 

As perdas de rendimento são devidas à operação a tempos de ciclo superiores aos teóricos. 

Esta problemática é devida à falta de normalização de padrões de funcionamento dos 

equipamentos, deixando a parametrização das máquinas totalmente ao critério dos operadores. 

O objetivo neste ponto é que as máquinas operem a um tempo de ciclo médio equivalente ao 

teórico, o que já se verifica em R1. Ambiciona-se que o rendimento de R2 e R3 seja também 

de 100%, o que pressupõe reduções dos tempos de ciclo de 8% e 17%, respetivamente. 

A qualidade associada a cada máquina não é tão crítica, mas ainda assim tem alguma margem 

para contribuir para a melhoria global do sistema. A linha R1 é a mais antiga das três e 

apresenta um desgaste maior que leva a um desperdício de material superior ao das restantes. 

R2 e R3 são linhas mais modernas e acredita-se que é possível reduzir as perdas que nelas 

ocorrem, nomeadamente rejeições por sujidade, papel partido e colado. 

3.4 Síntese do Capítulo 

Sendo o revestimento o gargalo do sistema, é sobre esse ponto do processo que se deve agir 

para melhorar o desempenho industrial como um todo.  

No mapeamento da situação inicial detetaram-se três desperdícios evidentes ao longo da 

cadeia: produção em excesso, material parado e transporte de material. Tratando-se de uma 

indústria de processo com alto nível de complexidade e integração de equipamentos, o 

terceiro dos desperdícios pode ser classificado como muda não eliminável a curto prazo. No 

caso dos restantes identificaram-se oportunidades de melhoria, em particular ao nível do OEE. 

Um aumento de eficiência das linhas incita ganhos de produtividade. Esses ganhos, aliados a 

uma melhoria de fluxos de materiais e informação fomentam a diminuição de desperdício, 

que por sua vez se traduz numa redução do tempo de resposta ao cliente e consequente 

melhoria do nível de serviço prestado. 

Conhecidos os problemas atravessados e os principais indicadores sobre os quais se pretende 

agir, é apresentada de seguida a visão de melhoria desenhada para a organização. 

 

 

                                                 

7 Valores estimados durante a fase de diagnóstico com base em observações feitas no gemba, através do estudo 

do modo operatório e separando o valor acrescentado do desperdício nas atividades de mudança.  
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4 Planeamento e Desenho da Visão Futura 

4.1 Visão e Objetivos da Organização 

Durante a fase de planeamento de um projeto é fulcral, em primeira instância, apresentar a 

visão da organização e os objetivos que pretende alcançar. A visão da empresa é atingir uma 

cadeia de valor em pull flow e sem desperdício, fabricar produtos com zero defeitos e 

satisfazer o cliente a 100%. A transposição dessa visão para objetivos de excelência mais 

simples e mensuráveis, segundo a classificação QCD já conhecida é efetuada da seguinte 

forma: 

 

Objetivos de Custo e Processo Produtivo: 

 Aumento de OEE; 

 Aumento de produtividade. 

 

Objetivos de Qualidade do Produto: 

 Incremento da taxa de aceitação; 

 Diminuição dos desperdícios em armazém. 

 

Objetivos de Nível de Serviço ao Cliente: 

 Aumento do índice de fiabilidade; 

 Redução de lead time. 

 

Enquanto objetivo primário do projeto, o aumento de produtividade tem duas finalidades. A 

primeira envolve o cumprimento do lead time estabelecido, assegurando um aumento da 

fiabilidade no cumprimento dos prazos de entrega prometidos aos clientes. A segunda 

relaciona-se com as perspetivas de subida do volume de negócios nos produtos de maior 

consumo, para os quais existe uma considerável margem de expansão. No caso concreto da 

exportação, o facto de esta estar em crescimento e representar uma parte muito significativa 

das vendas, leva a empresa a apostar mais nesse mercado, carecendo para isso de um aumento 

de capacidade do processo.  
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4.2 Value Stream Design 

O ponto de partida para a conceção de uma visão de melhoria é o VSM apresentado no 

capítulo 3, ao qual são feitas alterações no sentido de diminuir o desperdício e de ir ao 

encontro dos objetivos enumerados. 

O intuito do redesenho do sistema é aplicar os princípios lean já conhecidos, centrando os 

esforços na aplicação dos conceitos do TFM. No VSD são sugeridas essas alterações a um 

nível macro, sem se entrar no detalhe da conceção e dimensionamento de cada uma delas. 

O primeiro passo nessa abordagem é a separação das referências de produto acabado por grau 

de consumo e a alocação de cada produto a uma linha de produção em particular, com base 

nesse critério. Os resultados obtidos relativamente à classificação dos artigos por grau de 

consumo são apresentados na Figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama ABC para as referências de produto acabado. 

De acordo com a curva, 12% dos produtos perfazem 80% do consumo total, 26% são 

produtos de rotatividade intermédia e 62% dizem respeito a encomendas esporádicas e de 

pequenas quantidades.  

O critério utilizado na alocação dos produtos às linhas foi semelhante ao proposto por 

Coimbra (2009). Partindo da análise ABC, produtos de alta rotatividade devem ser produzidos 

em linhas de maior cadência, enquanto os de menor rotatividade são preferencialmente 

alocados a equipamentos mais flexíveis. Assim, os itens de maior consumo e rotação são 

destinados à linha mais veloz (R3), enquanto as pequenas séries da classe C são feitas na linha 

mais flexível (R1). À linha em falta (R2) são ainda alocados alguns artigos da classe A, para 

além dos de consumo intermédio. A subdivisão dos produtos das classes A e B é feita da 

seguinte forma: 

 Classe A com frequência de consumo até uma semana: R3; 

 Classe A com frequência de consumo superior a uma semana: R2; 

 Classe B com frequência de consumo inferior a um mês: R2; 

 Classe B com frequência de consumo superior a um mês: R1. 

A dita realocação dos itens por linhas traz vantagens importantes para o processo. Na lógica 

anterior essa distribuição era efetuada consoante as chapas de acabamento existentes em cada 

linha. Caso sejam criadas condições para que todas as linhas estejam aptas a revestir todos os 
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produtos, a lógica ABC torna-se possível e passa-se a ir de encontro aos princípios da 

filosofia lean de conceção de células de fabrico e repartição dos produtos de acordo com o 

nível de consumo. Esta iniciativa permite reduzir a entropia do sistema e melhorar os fluxos 

processuais. 

Da observação da Tabela 7 constata-se que o somatório da coluna relativa ao número de 

SKU’s é superior a 2000 na situação inicial, pois o mesmo artigo pode surgir em linhas 

distintas, comprovando a inexistência de uma lógica de distribuição dos produtos pelas linhas; 

o mesmo produto pode ser revestido em linhas diferentes desde que seja assegurada a 

existência da respetiva chapa de acabamento. Na nova realidade, cada produto é alocado a 

uma linha única, como se pode testemunhar na última coluna. 

Os ganhos estimados na produtividade global, discriminados pelas três linhas de revestimento 

estão também presentes na Tabela 7. Para fazer face aos objetivos de redução de prazos de 

entrega e acompanhamento do takt time do cliente nos produtos de maior consumo, estima-se 

a necessidade de aumentar a produtividade global das linhas em cerca de 23%.  

Tabela 7 – Produtividade semanal e número de produtos alocados por linha: estado inicial e visão futura. 

 Produtividade semanal (m3/semana) # SKU’s Alocados 

Linha de 

Revestimento 

Estado  

Inicial 

Visão   

Futura 
Variação 

Estado  

Inicial 

Visão     

Futura 

R1 1.300 1.400 8% 1225 1560 

R2 1.270 1.560 23% 1450 340 

R3 2.000 2.640 32% 870 100 

Total 4.570 5.600 23% >35008 2000 

O foco na linha R1 é a flexibilidade na produção de pequenas séries de inúmeras referências, 

sem alterações significativas no output semanal. Estando a classe de produtos A dividida entre 

as linhas R2 e R3, são elas o alvo das iniciativas de aumento de produtividade por serem 

linhas mais modernas e pelo facto de não operarem na sua capacidade plena face àquilo que 

são os padrões teóricos espectáveis para equipamentos com as mesmas características.  

Tendo em conta as particularidades do caso apresentado, foi desenhada uma visão para as 

diferentes classes de produtos. A primeira premissa foi estabelecer que os produtos A e B da 

gama expresso são MTS para ser possível cumprir o prazo de entrega de 3 dias.  

Como o foco é o aumento de produtividade das referências A, optou-se por classificar as 

referências B como MTS para que a linha R2 tenha folga para absorver picos de procura de 

produtos de grande consumo. Nessas circunstâncias, existindo um buffer de produto acabado 

em supermercado, a linha fica liberta para os itens da classe A. Fabricar para stock e não para 

encomenda aumenta o espaço necessário em armazém, mas permite aumentar o tamanho de 

lote de fabrico, tornando a produção dessa linha mais económica e reduzindo o risco de rotura 

de produtos do tipo A. 

Para os produtos A com lead time de 21 dias ou mais (gamas catálogo, custom e exportação) 

segue-se uma estratégia do tipo MTO, permitindo reduzir a quantidade de stock que é 

necessário manter. Como se trata de um número restrito de produtos com procura 

minimamente estável, especta-se que a linha opere ininterruptamente, com uma cadência 

elevada e com ciclos de produção periódicos praticamente fixos. 

                                                 

8 Este valor não representa o total de referências existentes, porque existe repetição de produtos em máquinas 

distintas. O total de artigos que constam do portfolio da empresa é 2000.  
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Todos os produtos da classe C, incluindo os da gama expresso, são do tipo MTO. A caixa 

logística da R1 será desenhada para 80% da capacidade total da linha. Os restantes 20% 

correspondem à folga deixada para os produtos de 3 dias. Assim, esses produtos continuam a 

ser MTO mas, no caso de serem encomendados, têm prioridade sobre todos os outros, 

assegurando a entrega atempada. Esta abordagem surge no seguimento do princípio lean de 

nunca produzir artigos da classe C para stock. 

O VSD da Figura 14 contempla as alterações enumeradas. Estão apenas representadas as 

áreas alvo sobre as quais incidem as iniciativas de melhoria traçadas. 

 

Figura 14 – VSD da unidade fabril. 

O grau de integração e complexidade dos equipamentos impede a alteração física do layout, 

mas não inviabiliza a conceção de células de fabrico virtuais. Para tal são necessários dois 

investimentos fundamentais. Em primeira instância, a aquisição de chapas de acabamento 

para as diferentes máquinas consoante a distribuição de produtos efetuada. Em segundo lugar, 

a construção de um terceiro tapete de rolos e o alargamento dos já existentes, de modo a 

dedicar cada um deles a uma linha de revestimento, garantindo que não há congestionamento 

de material nem paragens das máquinas por problemas de abastecimento. Esses investimentos 

têm como objetivos facilitar a visibilidade sobre o fluxo processual e aumentar a 

disponibilidade operativas das máquinas. 

Ainda no desenho da visão de melhoria para a fábrica, propõe-se a conceção de um bordo de 

linha de papel impregnado na R1. Sendo esta linha destinada a pequenas quantidades de 

muitos produtos distintos, considera-se oportuno mudar o paradigma e passar a fazer o 

planeamento por substrato. Nesse caso, para cada lote de substrato que alimenta a linha são 

sequenciadas as folhas de papel que vão ser incorporadas nesse lote. Na situação inicial, cada 

palete de papel possui uma única referência e estas não são manipuláveis em armazém, 

implicando conceber uma zona dedicada à formação de paletes multireferência que vão 

abastecer essa linha. A Figura 15 ilustra a situação de partida, enquanto que o layout da 

Figura 16 contempla já ambas as alterações. Note-se que o foco é apenas a interface entre o 
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armazém de substrato e as linhas, não havendo mudanças no abastecimento de papel 

impregnado às linhas, por esse não ser um ponto que provoque a paragem das mesmas. 

 

Figura 15 – Layout inicial: dois tapetes transportadores com larguras distintas para abastecimento às três linhas. 

 

Figura 16 – Alteração de layout: três tapetes transportadores dedicados com largura normalizada. 

Em termos de índices de desempenho, o principal impacto das alterações ilustradas é o 

aumento da disponibilidade operativa das linhas por eliminação dos tempos de espera por 

lotes. 

Seguindo a lógica do modelo TFM, a etapa seguinte é o standard work, aqui representado 

pela normalização de parâmetros de funcionamento dos equipamentos. A grande variabilidade 

na parametrização das máquinas introduz irregularidades no sistema, perdas de eficiência e 

problemas de qualidade. 

As iniciativas de SMED foram programadas para as três linhas. Foi dada prioridade à R1 para 

lhe conferir toda a flexibilidade necessária, seguindo-se a R3 e a R2. O SMED atua 

diretamente no aumento de disponibilidade e produtividade das linhas. Uma vez que estas 

ações estão planeadas a médio prazo, o recurso a automação de baixo custo está pendente da 

concretização das mesmas. 

A visão para os fluxos de logística interna abrange todos os passos do modelo. Foram 

idealizados três supermercados: PB, papel impregnado e produto acabado. Nos dois primeiros 

está previsto o armazenamento de itens que originam os painéis melamínicos de maior 

consumo ou com entrega a 3 dias e dos elementos standard que geram muitos produtos finais. 

No supermercado de melamina estão todos os produtos classificados como MTS (gama 

expresso da classe A e toda a classe B). O principal objetivo dos supermercados idealizados é 

absorver oscilações de consumo do processo seguinte (revestimento nos dois primeiros casos 
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e consumidor final no terceiro) e simultaneamente minimizar os desperdícios de produção em 

excesso e material parado. Nos restantes casos, os itens exclusivos devem apenas ser 

produzidos mediante encomendas específicas. 

A função essencial do mizusumashi será o abastecimento do bordo de linha da R1. Toda a 

interface entre a linha e o armazém de papel impregnado será gerida por esse operador 

logístico que deve assegurar que o fluxo não é interrompido. Os seus ciclos de operação estão 

repartidos em dois: transporte de paletes entre o IPW e o bordo de linha e preparação da 

multipalete no bordo de linha. Na segunda tarefa deste operador o funcionamento é em junjo, 

ou seja, a reposição de referências de papel é feita de acordo com sequência de produção 

planeada para a linha.  

Para os três passos finais prevê-se a utilização do sistema de kanbans para a gestão de 

materiais e informação dos supermercados, a implementação de uma caixa logística com 

visibilidade de duas semanas e de uma caixa de nivelamento para equilibrar as ordens 

diariamente e promover a gestão visual do planeamento e ainda o planeamento em pull 

propriamente dito, que integra todos estes conceitos até à interface com os fornecedores. 

Uma iniciativa importante no combate à logística inversa detetada no VSM é a uniformização 

do tamanho de lote ao longo da fábrica. Como os pedidos do cliente chegam em termos de 

número de lotes, pretende-se que para cada produto os tamanhos de lote de aglomerado e 

melamina sejam equivalentes entre si e iguais ao tamanho de lote da encomenda. Esta ação 

reduz o desperdício de transporte de material, acumulação de stock e logística inversa, mas 

exige maior flexibilidade dos equipamentos na alternância entre séries de produção. 

4.3 Síntese do Capítulo 

Tratando-se o caso em estudo de uma indústria de processo, o principal indicador de 

desempenho é o OEE. Aumentar o OEE dos equipamentos significa produzir de forma mais 

eficiente, sem influenciar necessariamente o output gerado. Neste caso concreto, para além de 

ganhos a esse nível, o projeto visa um aumento da capacidade de produção global da fábrica 

nos produtos de grande consumo. 

Nesse sentido, definiu-se uma série de iniciativas de melhoria, identificadas na Figura 17, 

dedicadas a indicadores de processo específicos. A primeira grande alteração concebida foi a 

redistribuição dos produtos pelas linhas por critério de consumo. Essa alocação e a dedicação 

de um transportador de placas a cada linha promovem a melhoria de fluxos de material e a 

criação de células de fabrico características da filosofia lean. 
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Figura 17 – Vetores de melhoria para aumento do OEE. 

Na visão desenhada para a linha R1, a meta é o aumento de flexibilidade no fabrico de 

pequenas séries. Nesse caso, as ações de maior impacto no aumento da disponibilidade 

operativa são as alterações estruturais realizadas, a implementação do bordo de linha para 

preparação de paletes multireferência e o SMED. 

Nas linhas R2 e R3, em que o grande objetivo é o aumento de produtividade, as iniciativas 

desenhadas visam o aumento de OEE nas suas três vertentes. A possibilidade de dedicar um 

transportador a cada linha, juntamente com as iniciativas de SMED permitem minorar os 

tempos improdutivos, enquanto que a otimização e normalização de parâmetros técnicos de 

trabalho para os equipamentos visam elevar a cadência das máquinas e regularizar a taxa de 

aprovação de produtos. Enquanto iniciativa dedicada à redução dos índices de não qualidade, 

destaca-se o Kobetsu Kaizen, idealizado para ambas as linhas.  

Em conjunto com estas ações, foi desenhado um sistema pull assente no pilar do Total Flow 

Management orientado para a melhoria de fluxos e redução de desperdício do sistema. 
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5 Plano de Implementação 

Conhecendo a situação inicial enfrentada pela organização, assim como a visão futura 

desenhada para a mesma, apresenta-se no presente capítulo a implementação de algumas das 

iniciativas planeadas anteriormente, respeitando a sequência inerente ao modelo do TFM. As 

ações relativas aos dois primeiros passos do modelo (desenho de linha e bordo de linha) foram 

descritas no capítulo anterior, pretendendo-se nesta fase aprofundar os passos 3 e 4. 

No que diz respeito ao terceiro passo do modelo, é detalhado na secção 5.1 o standard work 

adaptado ao contexto da indústria de processo, enquanto ferramenta selecionada para o 

incremento do rendimento das linhas R2 e R3. 

Na secção 5.2 retrata-se a implementação de um SMED (quarto passo do modelo TFM)  

levado a cabo em paralelo numa operação prévia ao revestimento – o acabamento – com o 

intuito de sustentar as melhorias do processo fabril como um todo. A metologia adotada é 

replicável para outros pontos da fábrica no futuro, em particular no revestimento aquando da 

entrada no quarto passo do modelo aplicado à mudança de chapas de acabamento. 

5.1 Otimização de Parâmetros Técnicos de Operação 

Definir um standard work numa indústria de montagem clássica significa estudar o conjunto 

de tarefas desenvolvidas por uma pessoa, aperfeiçoá-las e, numa fase posterior, normalizá-las 

e replicá-las para toda a equipa de trabalho. 

Adaptar o conceito a uma indústria de processo, onde as tarefas de valor acrescentado não são 

desempenhadas por pessoas, significa normalizar os parâmetros técnicos de funcionamento 

dos equipamentos. Em primeiro lugar reduz-se a variabilidade existente e nivela-se esses 

parâmetros pela melhor prática conhecida até ao presente e em segundo lugar procura-se 

melhorar esses padrões.  Os passos da metodologia adotada para a definição do standard work 

são apresentados em seguida. 

 

Passo 1. Definir Objetivos de Melhoria 

O workshop de melhoria em análise atua sobre a segunda componente do OEE das linhas de 

revestimento – o rendimento. O objetivo do workshop é o aumento da cadência de produção, 

sem que este impacte negativamente no desperdício das linhas R2 e R3, através da 

normalização dos parâmetros técnicos de funcionamento das mesmas. Por aumento de 

velocidade pode entender-se redução do tempo de ciclo das máquinas. Retomando os valores 

fixados na Figura 12 da secção 3.3, visa-se reduzir o tempo de ciclo de 42,5 segundos para 

39,1 segundos na linha R2 e de 36,2 segundos para 30,0 segundos na linha R3. 

 

Passo 2. Estudar o Processo 

A Figura 18 é um esboço do processo produtivo das linhas de melamina. Os lotes de substrato 

e papel impregnado alimentam duas mesas ligadas à zona de formação onde se unem duas 
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folhas de papel a cada placa. Esse conjunto percorre um tapete horizontal que o transporta até 

à prensa onde os componentes são comprimidos e os excedentes de papel são recortados. À 

saída da prensa obtém-se um painel melamínico que é sujeito a um teste de inspeção visual 

para avaliação de qualidade, seguindo depois para embalagem e expedição.  

 

Figura 18 – Sequência de operações nas linhas de revestimento. 

Designa-se por tempo de formação a duração da preparação do conjunto, por tempo de ciclo 

mecânico o tempo de movimentação entre a zona de formação e a prensa e por tempo de ciclo 

térmico o tempo de permanência da placa no interior da prensa. A formação e a 

movimentação têm cada uma um tempo padrão que só depende das características dos 

equipamentos e não varia em função do produto. As propriedades das máquinas permitem que 

enquanto uma placa se encontra no interior da prensa, a placa seguinte já esteja em formação. 

Todos esses tempos estão representados na Figura 19, onde se perceciona que o somatório dos 

ciclos mecânico e térmico determina o caminho crítico (a vermelho) e, por conseguinte, o 

tempo de ciclo total da linha.  

 

Figura 19 – Ilustração do tempo de ciclo total de operação das linhas. 

Da observação do diagrama constata-se que se o ciclo total for inferior ao tempo de formação, 

este último torna-se no gargalo e passa a determinar o caminho crítico. Dessa forma, existe 

um limite mínimo para o ciclo térmico passível de ser alcançado, obtido pela diferença entre o 

tempo de formação e o tempo de ciclo mecânico. Descer para lá desse valor não traz qualquer 

vantagem em termos de cadência, pois nessas circunstâncias a placa permanece no interior da 

prensa a aguardar a formação seguinte.  

A Tabela 8 contempla, para cada uma das duas máquinas, os valores de tempo de formação, 

tempo de ciclo mecânico, tempo de ciclo térmico médio e meta do projeto para esse indicador 

e ainda o índice de desqualificação, medido pela taxa de rejeição de painéis. 

Com base nos objetivos definidos para os ciclos de trabalho das máquinas e uma vez que o 

investimento para reduzir o tempo de ciclo mecânico é elevado, a diminuição do ciclo total 

prevista de 3,4 segundos na linha R2 e 6,2 segundos na linha R3 tem que ser conseguida à 

custa de melhorias no ciclo térmico. Assim, pretende-se atingir uma redução 12,5% no ciclo 

térmico da linha R2 e de 25% na linha R3, tal como se pode constatar na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Tempo de formação, ciclo mecânico, ciclo térmico (inicial e objetivo) e índice de desqualificação das 

linhas R2 e R3. 

Linha de 

Revestimento 

Tempo de 

Formação (s) 

Ciclo    

Mecânico (s) 

Ciclo Térmico (s) 
Índice de 

Desqualificação Estado 

Inicial 

Visão 

Futura 

R2 32,5 15,1 27,4 24,0 2,2% 

R3 26,0 11,5 24,7 18,5 2,1% 

O ciclo térmico mínimo tolerável (obtido por diferença entre o tempo de formação e o ciclo 

mecânico) é 17,4 segundos na linha R2 e 14,5 na linha R3. 

Para estudar os parâmetros relevantes para o processo de revestimento e a interação entre eles, 

construiu-se o SIPOC da Figura 20. 

 

Figura 20 – SIPOC das linhas de revestimento. 

Os fornecedores são os processos a montante que abastecem as linhas com papel impregnado 

(linhas de impregnação e armazém de papel) e placas de substrato (linha contínua, linha de 

acabamento e armazém de PB).  

Os inputs para o processo são as propriedades do produto e a máquina onde este é fabricado. 

Os pressupostos assumidos na análise têm por base o conhecimento existente na empresa de 

que os fatores que afetam o tempo de ciclo são o tipo de substrato, a espessura, o acabamento, 

o papel e a máquina; a largura e o comprimento não são impactantes nesse aspeto. Desse 

modo, para efeitos de parametrização dos equipamentos, designa-se como uma referência 

cada conjunto de SKU’s com o mesmo substrato, espessura, acabamento e papel, podendo 

variar a área dos painéis. Cada uma tem um código único, no qual as três primeiras letras 

designam o substrato, os dígitos a espessura, as duas letras seguintes o acabamento e os dois 

últimos caracteres o papel impregnado (exemplo: PB018MAB2). 

Em função dos inputs, os operadores selecionam dois parâmetros de processo: o tempo de 

ciclo térmico e a temperatura dos pratos da prensa. A prensagem assegura a aderência do 

papel à placa e é conseguida através de uma dada combinação entre tempo de ciclo térmico e 

temperatura dos pratos: reduzir a temperatura implica prolongar a permanência da placa no 

interior da prensa e aumentá-la permite baixar esse tempo. Temperaturas excessivamente 

elevadas queimam o papel e ciclos extremamente curtos não conferem o cozimento adequado 

ao mesmo; em ambas as circunstâncias a consequência direta é a rejeição do material.  

Na Figura 21 confirma-se a relação inversa existente entre ciclo térmico e temperatura dos 

pratos. Para um conjunto de observações da referência PB018MAB2 na linha R3, a correlação 

entre as variáveis de parametrização foi comprovada por um coeficiente de correlação de 

Pearson  = −0,75 e um valor de prova próximo de zero (p_value = 0,000). 
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Figura 21 – Relação entre os parâmetros técnicos do processo de revestimento: tempo de ciclo térmico e 

temperatura de prensagem. Exemplo para a referência PB018MAB2 na linha R3. 

Para diferentes combinações de parâmetros obtêm-se outputs distintos em termos de 

qualidade do produto final e de cadência de produção. Como a taxa de produção depende 

diretamente do tempo de ciclo da prensa, esse é o parâmetro central da análise. Por fim, sendo 

este o processo de maior valor acrescentado e o mais próximo do cliente, entram na última 

parcela do SIPOC os compradores: clientes industriais e distribuidores. 

Pretende-se no final da análise obter um conjunto de novos standards de parâmetros técnicos 

para cada uma das referências alocada às linhas R2 e R3, com foco principal na redução de 

ciclo térmico. A abordagem passa por nivelar esse parâmetro pelo valor mínimo histórico que 

não impacte negativamente na qualidade do produto.  

Conhecido o processo de revestimento em maior detalhe, é possível iniciar o estudo 

paramétrico propriamente dito, incidente nas variáveis processuais ciclo térmico e 

temperatura. Para esse efeito, foi levada a cabo uma análise de dados relativos a um horizonte 

temporal de um ano para cada referência numa dada máquina. Na primeira fase da análise 

estatística foram retirados os outliers existentes na base de dados. Consideraram-se como 

outliers valores de ciclo térmico fora do intervalo [17; 45] segundos na linha R2 e [15; 40] 

segundos na linha R3; a determinação do limite inferior está relacionada com o ciclo térmico 

mínimo admissível para cada equipamento dada a limitação da operação de formação, 

enquanto que valores acima de 45 e 40 segundos não são realistas do ponto de vista 

operacional e indiciam uma falha do sistema. 

O gráfico da Figura 22 ilustra a evolução do ciclo térmico da referência de maior consumo da 

linha R3 (21%) ao longo de um horizonte temporal de análise de um ano. 
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Figura 22 – Variação temporal do ciclo térmico da referência PB018MAB2 na linha R3. 

Os dados comprovam a variabilidade do parâmetro, sendo o padrão semelhante para os vários 

artigos existentes. Instabilidade na velocidade de operação é sinónimo de perda de cadência e 

de eficiência dos equipamentos (OEE). 

Para compreender o comportamento do indicador, foi feita uma análise de causas através de 

um diagrama de causa-efeito (Figura 23) que permite inferir sobre quais as variáveis críticas 

que motivam a variabilidade do tempo de ciclo térmico programado pelos operadores para um 

mesmo produto. 

 

Figura 23 – Diagrama de causa-efeito: tempo de ciclo térmico elevado e variável. 

A baixa cadência de produção registada para as linhas de melamina reflete a variabilidade do 

tempo de ciclo, que por sua vez é motivada por três fatores principais: restrições de 

aquecimento e arrefecimento da prensa, falta de disciplina dos operadores e variabilidade nas 

propriedades do papel. 

Um pormenor que condiciona a temperatura selecionada e, por conseguinte, o ciclo térmico, é 

o tempo de setup térmico, isto é, o intervalo que a temperatura da prensa demora a estabilizar 

no valor pretendido. Esse fator é condicionante no início de cada OP (Ordem de Produção) 

durante o aquecimento ou arrefecimento das chapas até ao valor pretendido (set point), 

conforme se pode comprovar pela observação da Figura 24 que ilustra a evolução dos dois 
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cenários ao longo de uma ordem de produção. Os dados apresentados são recolhidos pelo 

sistema a cada minuto e dizem respeito à referência PB018MAB2. 
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Figura 24 – Setup térmico da prensa no aquecimento (à esquerda) e no arrefecimento (à direta). 

No início de cada ordem de produção existe um tempo de estabilização da temperatura e, 

consequentemente, do tempo de ciclo. Um ponto a ressalvar é o facto de o arrefecimento ser 

mais demorado que o aquecimento, tal como se pode constatar na Figura 24. Com base na 

análise de dados, concluiu-se que os tempos de setup térmico são, em média, 3 minutos por º 

C no aquecimento e 4 minutos por º C no arrefecimento. 

Os operadores envolvidos no revestimento também influenciam a sua parametrização. A falta 

de disciplina faz com que cada equipa tenha o seu próprio modo operatório em função da 

experiência e hábito das pessoas, sendo que a tendência natural é selecionar valores de tempo 

de ciclo elevados pela perceção empírica de que incitam menor risco de rejeição. No início de 

cada produção, é presumível que o operador consulte a ficha técnica do produto e parametrize 

a máquina de acordo com as especificações. No entanto, a inexistência de mecanismos de 

verificação do cumprimento dessas normas resulta na maioria dos casos numa parametrização 

meramente intuitiva, sem qualquer justificação prática devidamente fundamentada. 

A suspeita de influência das variáveis de impregnação (teor de resina, teor de voláteis e tempo 

de gelificação) sobre velocidade de revestimento foi também analisada como uma potencial 

causa da variabilidade observada. A Tabela 9 contém os coeficientes de correlação de Pearson 

registados para cada variável e o respetivo valor de prova. 

Tabela 9 – Análise da correlação entre o ciclo térmico e as variáveis de impregnação. 

  TR TV T. Gel 

Ciclo Térmico 
Coeficiente de correlação () -0,073 -0,113 0,860 

Valor de prova (p_value) 0,6576 0,4927 <0,0001 

Para o teor de resina (TR) e teor de voláteis (TV), os valores de prova (p_value) altos 

indiciam que a correlação com o tempo de ciclo é desprezível. Não há evidência de que a 

percentagem de resina e voláteis do papel condicionem a escolha do operador e desde que as 

especificações sejam cumpridas, não se preveem alterações à velocidade motivadas por 

variações dessas propriedades. Para o tempo de gelificação da reação (T. Gel), o valor de 

prova é muito baixo, o que significa que existe uma correlação com significância estatística. 

Nesse caso, o coeficiente de correlação de Pearson () é positivo e próximo de 1, o que indica 

que uma redução do tempo de gelificação provoca uma diminuição do tempo de ciclo. Uma 

vez que esta pode ser uma via para atingir os objetivos pretendidos, essa variável será 

examinada em mais pormenor.  
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Nas fichas técnicas da impregnação estão definidas as especificações para o tempo de 

gelificação da reação em função do tempo que se pretende que o papel impregnado perdure 

em armazém. O facto de este valor ser controlado numa base diária introduz uma 

desvantagem no sistema, uma vez que a sua determinação é definida pelo pior cenário, isto é, 

pelo lote de papel a impregnar nesse dia que se prevê que esteja conservado no IPW por um 

período de tempo mais alargado. 

A Figura 25 ilustra os resultados da análise levada a cabo para um conjunto de produções da 

referência escolhida para a discussão e a comparação com um artigo pertencente à gama de 

produtos “rápidos”, isto é, produtos com a particularidade de serem enviados diretamente da 

impregnação para o revestimento; em circunstâncias extraordinárias pode ser necessário 

proceder ao armazenamento intermédio desses itens, mas nunca por mais de uma semana.  

Cada ponto do gráfico cruza o tempo de gelificação da impregnação do papel com o ciclo 

térmico médio de revestimento do lote. Os traços verticais representam o intervalo das 

especificações para o tempo de gelificação e a respetiva estimativa de tempo de vida. Os 

limites fornecidos para esses intervalos são válidos para todos os papéis e resultam de estudos 

internos realizados pela empresa que são revistos periodicamente pelo departamento de 

Qualidade.  
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Figura 25 – Relação entre o tempo de gelificação da impregnação da OP e o tempo de ciclo térmico médio da OP 

no revestimento das referências PB018MAB2 e PB018TFL6. 

Da observação do gráfico retiram-se duas conclusões fundamentais: 

 Existe uma relação direta entre as variáveis que permite afirmar que para operar a 

tempos de ciclo mais baixos se deve diminuir o tempo de gelificação da reação, como 

já havia sido demonstrado pelo cálculo do coeficiente de correlação de Pearson;  

 Há uma tendência para operar com um tempo de gelificação afastado do limite inferior 

da especificação, dada a condicionante do tempo de vida do papel, comprovando que a 

impregnação de produtos com diferentes requisitos de subsistência é efetuada em 

conjunto e que a classe mais crítica nesse aspeto restringe a parametrização. 

A justificação técnica da correlação observada é simples. Baixar o tempo de gelificação 

através da adição de catalisador à reação facilita a aderência do papel à placa aquando do 

revestimento, mas, por outro lado, faz com que o papel impregnado reaja mais depressa e se 
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deteriore antes do revestimento. Esta constatação constitui logo à partida uma oportunidade de 

melhoria importante, com as respetivas limitações.  

O grupo de produtos “rápidos”, para o qual o planeamento assegura um tempo de entrada na 

linha de revestimento inferior a uma semana, tem uma representatividade de 31% da produção 

total de R3.  Esse requisito já é cumprido na situação inicial, com a condicionante de a 

impregnação ser regularmente feita nas mesmas condições que os produtos de maior 

criticidade, impactando negativamente no tempo de ciclo térmico passível de ser selecionado. 

O artigo PB018TFL6 é um exemplo dessa situação.  Já a referência PB018MAB2 não faz 

parte dessa listagem e por esse motivo não contém nenhum ponto na banda mais à esquerda 

do gráfico. 

 

Passo 3. Melhorar o Processo 

Melhorar um processo deste tipo é sinónimo de reduzir a sua variabilidade e criar condições 

que permitam nivelar os parâmetros de produção pela melhor prática conhecida até ao 

presente. Seguindo esse raciocínio, recorreu-se para cada artigo das linhas R2 e R3 a um 

procedimento de otimização de padrões. 

Caso sejam criadas condições para agrupar a impregnação dos produtos “rápidos”, mantendo 

o tempo de gelificação no seu valor mínimo, prevê-se uma redução considerável no tempo de 

prensagem. Para os restantes produtos da linha R3 e para todos os produtos da linha R2, nos 

quais o nível de maturidade do planeamento não permite assegurar as mesmas condições, é 

fundamental perceber qual o valor de tempo de gelificação que deve ser fixado. 

A origem do problema detetado na situação inicial é o facto de todo o sistema seguir um 

planeamento em push, no qual o foco nas economias de escala incita a produção de lotes de 

grandes quantidades, provocando a acumulação progressiva de material em armazém. Como à 

partida não existe qualquer perspetiva de consumo sobre toda a quantidade de material no 

momento em que este é produzido, os operadores aumentam a margem de segurança por via 

do aumento do tempo de gelificação da reação de impregnação, de modo a minorar o risco de 

deterioração.  

O desenho de um sistema pull para a fábrica envolve a implementação de um supermercado 

de papel impregnado para os itens de maior consumo. Nesse sistema, a reposição de material 

é despoletada com base em consumo real em vez de ser apoiada por previsões, assegurando a 

minimização de material parado e o cumprimento do FIFO. O pior cenário possível ocorre 

quando o consumo real é substancialmente inferior ao consumo médio, fazendo com que o 

nível máximo de stock seja atingido e o período de permanência do papel em armazém seja 

maior que o espectável. Uma das premissas na conceção desse supermercado é justamente 

assegurar que não existirá nenhum papel detido em stock por mais de seis semanas. Nos 

artigos do tipo MTO o problema não se põe, já que estes são produzidos com uma 

antecedência máxima de duas semanas e nas quantidades exatas em que são encomendados. 

No sentido de simular a realidade da situação futura, foi dimensionado um supermercado para 

a referência de papel que origina o artigo PB018MAB2 (papel com o código B2, pertencente 

à classe de high runners). A análise baseou-se em dados históricos de consumo desse papel 

por parte do processo cliente: as linhas de melamina. Após elaborado o dimensionamento, foi 

realizada uma simulação para um horizonte temporal de 26 semanas para compreender o 

comportamento dos stocks e o tempo de permanência de cada palete de papel em armazém, de 

acordo com o consumo registado nesse intervalo.  

O fornecedor que abastece o supermercado é o processo de impregnação que tem ciclos de 

planeamento semanais e, como tal, o período de reposição considerado são 7 dias. O tamanho 

de lote pré-estabelecido para a referência em questão é uma palete de 1000 folhas. Cada folha 
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tem um comprimento de 5 m e uma largura de 3 m, perfazendo um total de 15000 m2 por lote. 

As características necessárias para o dimensionamento estão sumarizadas na Tabela 10. 

Tabela 10 – Dados para o dimensionamento de supermercado da referência de papel B2. 

Tamanho de Lote 
Lead Time de 

Reposição (LTR) 

Consumo Médio 

Diário 

Consumo Médio 

Máximo durante o 

LTR 

15000 m2 7 dias (1 semana) 671 m2 949 m2 

Assim, é possível calcular o stock de segurança (SS), o nível de reposição (NR) e o stock 

máximo: 

 

 

 

Uma vez efetuados os cálculos do dimensionamento, pretende-se simular o funcionamento do 

sistema num período de consumo selecionado de 26 semanas e estudar o comportamento do 

stock ao longo desse tempo. O perfil de consumo no intervalo está representado na Figura 26. 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

Dia

m
2
 

 

Figura 26 – Perfil de consumo da referência de papel B2 durante o período de simulação de 26 semanas. 

Para efeitos de simulação, considerou-se como stock inicial um lote de papel com 15000 m2. 

A partir desse instante, foi calculado o stock diário de acordo com o consumo registado no 

intervalo da análise. No momento em que o stock calculado atinge o nível de reposição, é 

lançada uma ordem de reaprovisionamento de um lote, que é abastecido ao armazém 7 dias 

mais tarde. 

A Tabela A.1 do Anexo A apresenta em maior detalhe o raciocínio descrito e contempla os 

valores de stock diários e as ordens de reposição simuladas. A Figura 27 ilustra a evolução do 

stock ao longo das 26 semanas de análise com o funcionamento em regime de supermercado. 
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Figura 27 – Simulação da evolução do stock da referência de papel B2 com a implementação de um 

supermercado. 

Tal como se pode constatar pela observação da Figura 27, durante o período de análise 

existem oito momentos de reposição. Contabilizando a palete de papel existente no instante 

inicial, o consumo durante as 26 semanas é feito a partir de nove lotes distintos de papel 

impregnado. O principal intuito da simulação é contabilizar o tempo de permanência de cada 

um desses lotes no IPW em função do consumo diário apurado e impondo o cumprimento do 

FIFO. 

Na Tabela A.1 e na Tabela A.2 Anexo A pode ser consultado o detalhe da simulação cujos 

resultados estão sumarizados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Resultados da simulação: tempo estimado dos lotes de papel em armazém após implementação do 

supermercado. 

Lote 
Semana de 

entrada 

Dias em 

armazém 

L.0 1 22 

L.1 3 23 

L.2 6 27 

L.3 9 27 

L.4 12 30 

L.5 16 32 

L.6 20 25 

L.7 23 23 

L.8 26 69 

Os resultados da simulação revelam que, com a existência de um supermercado, o prazo 

máximo de stockagem de um lote da referência de papel B2 é de 32 dias (aproximadamente 4 

semanas), reforçando o objetivo de garantir que não haverá papel mantido em stock por mais 

de seis semanas. Retomando a Figura 25, conclui-se que esse prazo máximo entra na banda 

                                                 

9 O lote L.8 não foi consumido na totalidade na data em que termina a simulação, apresentando por isso um 

período de armazenamento muito curto face aos restantes. 
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intermédia de tempo de vida e, desse modo, é seguro fixar-se para essa referência um valor de 

tempo de gelificação igual a 16 minutos. 

A otimização do planeamento segundo as regras de uma cadeia de valor lean potencia a 

eliminação da terceira banda de especificação e origina a divisão da impregnação em dois 

grupos: impregnação rápida (T. Gel = 14 min.) e impregnação normal (T. Gel = 16 min.), 

estando os 31% de produtos “rápidos” da linha R3 inseridos na primeira e os restantes itens de 

ambas as linhas na segunda. 

Uma vez fixados os tempos de gelificação que irão constar das ordens de fabrico da 

impregnação, centrou-se a análise na determinação do tempo de ciclo térmico. Nesta fase, 

construiu-se para cada uma das referências um gráfico de distribuição de probabilidade para 

essa variável com base numa amostra de prensadas realizadas durante o ano de 2015 e fixando 

o tempo de gelificação no valor mais favorável, estabelecendo-se em seguida os critérios para 

reduzir a dispersão observada. A determinação dos standards propostos está assente em duas 

premissas basilares:  

 Para cada tempo de ciclo padronizado é imposta uma margem de tal forma que o 

intervalo de especificação abarque, pelo menos, 20% dos dados históricos para a 

referência em questão. Esta restrição é utilizada para conferir robustez ao 

procedimento e assegurar que se trabalha numa zona da cauda esquerda da 

distribuição com uma amostragem suficientemente representativa; 

 O índice histórico de rejeição de painéis registado no intervalo da nova especificação 

não pode ser superior ao índice médio de rejeição apresentado na situação de partida. 

Nos 31% de produtos “rápidos” concluiu-se que a primeira premissa introduz uma dificuldade 

extra, na medida em que não existe uma representatividade suficiente de produções com um 

tempo de gelificação de 14 minutos devido às limitações de planeamento detetadas. Nesses 

casos, antes de proceder à revisão dos padrões processuais, é necessário validar a sua 

exequibilidade. O departamento de Qualidade impõe que sempre que haja uma diminuição de 

ciclo térmico para valores com uma amostragem histórica pouco significativa é necessário 

recolher uma amostra e proceder a ensaios de validação em laboratório; essa situação aplica-

se unicamente à referida classe de produtos “rápidos”. Nos restantes foi seguido um 

procedimento de normalização e nivelamento pela melhor prática encontrada, sem ultrapassar 

essas fronteiras; o procedimento é detalhado em seguida. 

Dentro das restrições apresentadas e de modo a aumentar a cadência das linhas, optou-se para 

cada artigo pelo valor mais baixo encontrado para o tempo de ciclo que não impactasse 

negativamente no índice de desqualificação. Na Figura 28 apresenta-se a distribuição da 

variável tempo de ciclo térmico da referência analisada e o respetivo intervalo selecionado 

para a parametrização. 



Kaizen na Indústria de Processo 

 

 47 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

F
re

q
u

ên
ci

a

Ciclo Térmico (s)

Frequência

Acumulado

Rejeição

 

Figura 28 – Distribuição da variável tempo de ciclo térmico e taxa de rejeição da referência PB018MAB2 para 

um tempo de gelificação de 16 minutos. 

Para um tempo de gelificação fixado nos 16 minutos, o ciclo térmico médio de trabalho 

observado é de 20 segundos, com uma banda de variação entre 17 e 26 segundos e o índice de 

rejeição regista um valor de 1,35%. A barra vertical representa a nova especificação definida 

para a referência PB018MAB2 (17 segundos com 2 segundos de folga), cuja amostra tem uma 

representatividade estatística de 24%. A taxa de rejeição histórica média dos lotes produzidos 

nessas condições é 1,33%. 

Como já foi evidenciado, o parâmetro central da análise é o tempo de ciclo térmico do 

revestimento. No entanto, a parametrização só fica completa quando, para além deste, se fixar 

a temperatura dos pratos. Para tal, apontou-se em cada referência para o intervalo histórico de 

temperaturas correspondente aos limites definidos para o tempo de prensagem. No caso do 

item PB018MAB2, esse intervalo é [185; 192] º C. 

Todo o procedimento explicado foi replicado para os restantes subgrupos de SKU’s das duas 

linhas de melamina, com exceção da classe “rápida” que foi tratada de modo distinto.  

No caso particular da revisão dos parâmetros de processo dos produtos “rápidos”, foi 

concebido um plano de ensaios para as sete referências que totalizam os 31% mencionados. 

Na situação inicial, seis delas apresentam um valor médio de trabalho de 20 segundos e uma 

de 21 segundos. Com o intuito de superar o histórico, procederam-se aos testes requeridos, 

nos quais se fixou o tempo de gelificação no limite inferior do intervalo de especificação, 14 

minutos, e se testou o revestimento de cada uma delas na linha R3 aos seguintes tempos de 

ciclo térmico: 15, 16, 17 e 18 segundos; 15 segundos é o limite mínimo suportado pelo 

equipamento e 18 segundos é um valor a partir do qual já existe amostragem histórica 

representativa para esses produtos (ou seja, se esta gama de artigos fosse sujeita ao 

procedimento de parametrização apresentado anteriormente, o tempo padrão fixado seria de 

18 segundos). Prevê-se combinar cada um desses valores com três temperaturas diferentes. 

Foi estabelecido em conjunto com o laboratório de Qualidade um protocolo de ensaios para 

testar os novos parâmetros em estudo. O procedimento estipulado foi o seguinte: 

1. Adição de catalisador à resina utilizada na impregnação até atingir um tempo de 

gelificação de 14 minutos; 
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2.  Impregnação em série de sessenta folhas de cada um dos sete papéis; 

3. Encomenda de trinta placas de aglomerado para cada teste; 

4. Abastecimento da linha R3 com trinta placas de aglomerado e sessenta folhas de papel 

impregnado para cada artigo; 

5. Revestimento de duas placas para cada combinação de tempo de ciclo e temperatura; 

6. Inspeção visual dos lotes e registo de anomalias; 

7. Etiquetagem e envio dos produtos para laboratório para realização dos ensaios 

propriamente ditos. 

Uma nota importante a ressalvar é o facto de, entre ensaios, se ter aguardado pela 

estabilização da temperatura até ao valor requerido.  

Na Tabela B.1 do Anexo B podem ser consultados os resultados dos testes laboratoriais para o 

caso específico da referência PB018TFL6; os mesmos ensaios foram replicados para os sete 

produtos em questão. Confrontando os valores obtidos com os requisitos de cada ensaio, 

optou-se por fixar os parâmetros nos valores apresentados na Tabela 12. Foi selecionado o 

menor valor de tempo de ciclo térmico que não apresentasse qualquer problema. Como 

requisito adicional, estipulou-se que para fixar uma dada combinação entre ciclo térmico e 

temperatura, nenhuma das duas amostras poderia ser reprovada e pelo menos cinco dos seis 

testes realizados com esse ciclo térmico tinham que ser aprovados em todos os testes. 

Tabela 12 – Propostas de ciclo térmico e temperatura para os produtos "rápidos". 

Referência Consumo 
CT Médio 

(segundos) 

CT Proposto 

(segundos) 

Temperatura     

(° C) 

PB018TFL6 13% 20 16 193 

PB016NMM3 5% 20 15 195 

PB018MAB3 3% 20 15 195 

PB016SMM9 3% 20 15 195 

PB016TFL6 3% 20 16 192 

PB018SMM8 2% 20 15 194 

PB015NMM3 2% 21 17 192 

As ilações retiradas da análise permitem introduzir um novo paradigma ao nível da 

impregnação. O novo formato de planeamento deverá assegurar o agrupamento dos papéis a 

impregnar por tempo de gelificação da reação, por forma a acelerar todo o processo de 

revestimento. Em vez de se trabalhar com uma única fórmula de impregnação diariamente, 

passa-se a permutar entre duas fórmulas distintas: impregnação rápida com tempo de 

gelificação de 14 minutos e impregnação normal com tempo de gelificação de 16 minutos. 

Essa adaptação é relativamente simples e não incita desperdício de reagentes; o ajuste faz-se 

apenas por adição ou retirada de catalisador do banho de resina, sendo o esforço vantajoso do 

ponto de vista dos ganhos gerados para o sistema global. 

 

Passo 4. Normalizar o Processo 

A normalização propriamente dita segue a lógica do ciclo SDCA. Na etapa Standardize 

replicou-se para todas as referências em estudo a abordagem de normalização apresentada, 

obtendo-se no final um total de 182 novos padrões de parametrização eficiente para a linha R2 

e 62 para a linha R3. Na fase Do, procedeu-se à comunicação e transposição progressiva 

desses padrões para o terreno, iniciando-se um período de experimentação e ambientação à 
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nova realidade. Entra-se depois no Check em que é feita uma confirmação das metas a atingir, 

comparando a situação de partida com a antevisão do estado futuro. Nas condições 

apresentadas, prevê-se que o tempo médio de ciclo, ponderado pelo consumo anual de cada 

uma das referências, seja reduzido para os valores mostrados na Tabela 13. O ganho é 

apresentado em formato de intervalo pois considera a folga instituída no intervalo de 

especificação. 

Tabela 13 – Tabela de ganhos devidos à normalização dos parâmetros técnicos das linhas R2 e R3. 

Linha de 

Revestimento 

Ciclo Térmico (s) Ciclo Total (s) 

Estado 

Inicial 
Objetivo 

Resultado 

Previsto 

Estado 

Inicial 
Objetivo 

Resultado 

Previsto 

R2 27,4 24,0 [21,7; 24,0] 42,5 39,1 [36,8; 39,1] 

R3 24,7 18,5 [18,7; 21,5] 36,2 30,0 [30,2; 33,0] 

Na Tabela 13 observa-se que os resultados para a linha R2 cumprem os objetivos fixados 

inicialmente, sendo inclusivamente previsto que essa meta seja suplantada. Na linha R3, o 

cenário é distinto e os resultados da normalização ficam aquém das necessidades definidas; o 

limite inferior do intervalo é muito próximo do objetivo, no entanto só será atingido num 

cenário profundamente otimista. Uma possível explicação é a nova alocação de produtos, na 

qual a linha R3 é responsável por muitos produtos especiais com tempos de ciclo térmico 

acima de 30 segundos que anteriormente eram dissolvidos pelas três linhas. Para essa linha é 

premente estender a impregnação rápida a um maior número de produtos para ser possível 

incrementar a produtividade dos itens de maior consumo conforme requerido. 

Após teste e validação das soluções desenhadas, estão reunidas as condições para fechar o 

ciclo SDCA. No último passo, o Act, são tomadas as decisões acerca do progresso das 

diretrizes criadas. Procedeu-se nesta fase à implementação das novas normas em termos 

formais, através da inserção dos dados em sistema informático. Para reforçar os novos 

standards criados, foi desenvolvido um sistema visual de monitorização dos parâmetros em 

tempo real no qual, para cada produto que dá entrada na linha, são apresentados no ecrã de 

parametrização os valores do ciclo térmico e temperatura teóricos e reais. Em condições de 

cumprimento da norma estipulada os valores surgem a verde, mas em caso de existir um 

desvio para lá dos limites especificados para o ciclo térmico padrão ou para a temperatura de 

set point, o parâmetro fica sinalizado a vermelho e o operador deve preencher um campo onde 

indica o motivo desse desvio. Note-se que estes termos só entram em vigor após a 

estabilização da temperatura; nos minutos de início da produção o trabalho fora dos limites 

estipulados tem uma causa já conhecida, o tempo de setup térmico. Conhecidas as curvas de 

aquecimento e arrefecimento das chapas, o sistema calcula automaticamente o instante a partir 

do qual os parâmetros devem estar dentro dos limites especificados.  

 

Passo 5. Consolidar as Normas 

Nesta fase, uma vez confirmado o cumprimento dos requisitos de qualidade e o aumento de 

velocidade das linhas decorrente das implementações em vigor, as equipas de operadores 

foram formadas nas normas criadas e no novo sistema de monitorização de parâmetros.  

A filosofia Kaizen defende que após normalizar um processo deve procurar-se aprimorá-lo 

continuamente. Assim, uma vez estabelecidas as normas e acompanhada sua execução no 

decorrer do dia-a-dia, deve seguir-se a lógica do ciclo PDCA para monitorização periódica do 

cumprimento dos novos valores e apreciação crítica dos desvios. No caso de um motivo de 

desvios registado pelos operadores se repetir frequentemente, devem ser lançadas ações para a 
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sua resolução. Se esse impedimento persistir ou o esforço para a sua resolução for 

extremamente elevado, o standard definido anteriormente poderá ter que ser revisto.  

Além da análise de desvios em relação à norma e planeamento das respetivas contramedidas, 

o ciclo da melhoria contínua pressupõe a busca permanente por oportunidades de melhoria 

que reúnam as condições para encurtar o intervalo de especificação e permitam a operação 

permanente ao tempo de ciclo mais eficiente (o ciclo padrão). Uma ação de melhoria de 

impacto muito significativo nesse sentido seria o alargamento da impregnação rápida para 

todos os artigos. No entanto, já foi visto que a sua concretização a curto prazo está 

condicionada pelo facto de o planeamento não ser capaz de assegurar um período de 

permanência no IPW abaixo de uma semana para todo o papel proveniente da impregnação.  

Uma vez revistos os cinco passos da metodologia de standard work e validada a solução 

desenhada, é feita a extrapolação das metas atingidas para os indicadores macro do projeto.  

Os ganhos médios de produtividade acarretados por esta solução são de 12% na linha R2 e 

15% em R3 e traduzem-se num aumento do OEE de R2 para 69%, de R3 para 70% e do 

processo global de revestimento para 70%. Essas estimativas foram calculadas a partir dos 

valores de tempo de ciclo total da Tabela 13, apontando para um valor esperado do tempo de 

ciclo térmico situado no centro do intervalo de especificação. 

A própria desqualificação será influenciada positivamente pela normalização. O facto de os 

operadores passarem a ter um padrão de trabalho claro e bem definido faz com que deixem de 

depender de critérios de escolha subjetivos e conduz à estabilização do indicador. A 

desqualificação média histórica dos lotes fabricados nas novas condições foi 2,0% em R2 e 

1,9% em R3. 

5.2 Aumento de Disponibilidade da Linha de Acabamento 

Todos os subprojetos descritos até esta fase foram orientados para as três linhas de 

revestimento, quer em termos de aumento de eficiência, quer em termos de melhoria de 

fluxos, apontando para o aumento de produtividade da fábrica. Numa visão de médio a longo 

prazo importa observar o sistema como um todo e garantir que as operações a montante não 

condicionam o aumento desejado.  

Dos processos que antecedem o revestimento, aquele que merece maior atenção nesse sentido 

é o acabamento, por ter uma eficiência e capacidade produtiva inferiores à linha contínua. De 

facto, o segundo maior rácio de carga/ capacidade ou, equivalentemente, a segunda taxa de 

cumprimento do plano mais baixa (ver Tabela 5) a seguir ao revestimento é 35% e diz 

respeito ao acabamento. 

O acabamento é a etapa em que as placas no seu estado semiacabado atravessam uma 

sequência de máquinas onde são lixadas, polidas e serradas. O objetivo que se persegue é o 

aumento do OEE dessa linha, para que não se torne o bottleneck no cenário que consta da 

nova visão da fábrica. A previsão de aumento de capacidade produtiva das linhas de 

melamina provoca uma redução de 23% no rácio de carga/ capacidade do revestimento. Para 

estimar o aumento de eficiência requerido no acabamento, procedeu-se ao cálculo seguinte: 

 

 

 

O aumento de OEE necessário para que a linha de acabamento não se torne no gargalo da 

fábrica é 16%, ou seja, um incremento de 65% para 75%. Embora seja expectável que com a 
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implementação do sistema pull a taxa de cumprimento do plano das linhas de melamina sofra 

um incremento superior a 23% devido às intervenções ao nível do fluxo processual e do 

planeamento e gestão de encomendas, o mesmo beneficiará o acabamento e por isso 

considerou-se esta aproximação válida em termos relativos. 

O aumento previsto abrange as três componentes do indicador (ver desdobramento na Tabela 

14) sendo que nesta secção se abordam em maior detalhe as ações dedicadas ao aumento de 

disponibilidade. 

Tabela 14 – OEE da linha de acabamento: estado inicial e objetivos parciais do projeto. 

Indicador Estado Inicial Objetivo 

OEE 65% 75% 

Disponibilidade 78% 83% 

Rendimento 84% 90% 

Qualidade 99,5% 99,7% 

Por limitações técnicas do equipamento, não é viável alcançar um rendimento de 100%, uma 

vez que as velocidades teóricas estabelecidas pelo fabricante foram concebidas para linhas 

totalmente lineares. Na realidade apresentada, a linha é composta por trilhos em ziguezague, 

não sendo possível escapar a desacelerações naturais durante o trajeto das placas e estimando-

se por isso uma cadência máxima alcançável de 90%.  

A qualidade não é um fator crítico para a eficiência da linha, que apresenta uma taxa de 

rejeição inferior a 1%, mas acredita-se que é possível ir mais além e recuperar os 99,7% de 

taxa de aprovação outrora atingidos.  

Da análise da Tabela 14 constata-se também que 83% de tempo disponível para operar na 

linha de acabamento é o valor que assegura que a linha não se torna num gargalo, sendo capaz 

de acompanhar o aumento de OEE previsto para o revestimento. 

Para analisar as causas de perdas de disponibilidade, recolheram-se dados históricos das 

paragens sucedidas no trabalho da linha durante 112 dias, sumarizados na Figura 29.  
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Figura 29 – Análise de causas de tempos improdutivos da linha de acabamento. 
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As paragens registadas totalizaram 546 h, sendo a disponibilidade calculada com base nesse 

valor e no tempo de abertura diário da linha (22 h): 

 

Constata-se que as mudanças de produção são responsáveis por mais de metade do tempo 

improdutivo da linha (300 h registadas na amostra), sendo por isso a prioridade de atuação. 

Por dia dão-se em média 13 mudanças deste tipo com uma duração média de 12 minutos.  

A ferramenta mais adequada para lidar com temáticas que envolvam mudanças de série de 

produção é o SMED. Neste caso específico, o SMED tem dois objetivos principais 

apresentados na Figura 30. 

 

Figura 30 – Benefícios  do SMED. 

Para além do já referido aumento da capacidade da linha, o SMED permite tornar económicas 

séries mais curtas. Esse princípio aplica-se nesta situação por permitir reduzir a quantidade de 

material parado em armazém e, simultaneamente, tornar a linha mais flexível para produzir 

pequenas quantidades, reduzindo o prazo de entrega de material ao processo seguinte. 

A mudança de produção na linha de acabamento envolve paragem da linha após o 

processamento de um lote e preparação das máquinas para receber o lote seguinte. A perda de 

eficiência ocorre entre o fim do processamento da última unidade conforme da série anterior e 

o início do processamento da primeira unidade conforme da nova série e contempla a 

desaceleração, a paragem propriamente dita e a aceleração na retoma da marcha. 

 

Passo 1. Estudo do Trabalho 

O acabamento consiste em três etapas de valor acrescentado: lixagem superficial, corte 

longitudinal e corte transversal. Para estudar o trabalho, foram observadas e cronometradas 

várias ocorrências no terreno. 

A Figura 31 contém a sequência de etapas realizadas durante a mudança e respetiva 

classificação em internas ou externas, a duração média de cada uma delas e o diagrama 

spaghetti de movimentação da pessoa. Depois de inseridas as dimensões no sistema, o 

operador corta a alimentação de material à linha e, após a lixagem da última placa do lote em 

curso, ajusta a espessura para o novo valor requerido. De seguida, regula a posição das garras 

consoante a espessura das placas para assegurar que são devidamente agarradas e enviadas 

uma a uma para a linha. A partir da sala de controlo, determina as velocidades de avanço da 

nova série; paralelamente, tem que aguardar que a última placa da série em curso alcance o 

final do processo (mesa de formação de lote) para que a linha pare totalmente e se possa 
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iniciar as tarefas restantes. A atividade seguinte é o ajuste dos discos de corte longitudinal e 

transversal e o regresso à sala para puxar duas placas para inspeção. Uma placa estaciona logo 

após a lixagem para verificação de espessura, enquanto que a outra atravessa todo o processo 

e é sujeita a medições de comprimento, largura e esquadria. No caso de existir algum desvio 

pontual de dimensões face à especificação, o operador procede a afinações de pequeno calibre 

na consola e a máquina faz a correção automática. Nesse instante, a pessoa regressa à sala e 

dá ordem para arranque da linha.  

Caso os desvios medidos anteriormente sejam grandes, o ajuste de lixas e discos deve ser 

refeito, mas essa situação é esporádica e fica fora da análise do processo de mudança 

convencional. É importante referir que entre tarefas o operador tem um deslocamento total de 

200 segundos. 

Tarefa Duração (s) Classificação

Inserção de dimensões 20 E

Corte do avanço Deslocamento até quadro espessura 10 I

Ajuste espessura 60 I

Ajuste garras 120 I

Deslocamento até sala 10 I

Ajuste de velocidade (20) // Espera (55) 55 I

Deslocamento até discos e entre discos 50 I

Ajuste discos 65 I

Deslocamento até sala 30 I

Puxar placas 95 I

Procura e preparação de espessímetro e fita métrica 40 E

Verificação espessura 15 I

Deslocamento até dimensões 50 I

Verificação dimensões + esquadria 35 I

Ajuste/ calibração no ecrã 25 I

Deslocamento até sala 50 I

Arranque da linha

Downtime 11’50’’

 

 

Figura 31 – Situação inicial: duração e classificação das tarefas (em cima) e diagrama spaghetti do operador 

durante a mudança de produção (em baixo). 

As tarefas externas identificadas são a inserção de dimensões no sistema e a procura e 

preparação de utensílios para medição. A primeira ocorre ainda durante o processamento da 

série anterior, não contemplando perdas de eficiência. A segunda está intercalada com as 

tarefas internas que são obrigatoriamente realizadas quando a máquina está desligada ou em 

desaceleração e onde existe perda de eficiência. O tempo improdutivo total medido foi de 11 

minutos e 50 segundos. 

 

Passo 2. Separação entre Trabalho Interno e Externo  

O objetivo deste passo é passar todas as tarefas externas para os extremos do setup (antes ou 

após a mudança em si). A primeira tarefa externa identificada já está localizada no início da 

mudança e não é contabilizada como tempo improdutivo. Já o tempo gasto na procura e 
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preparação de ferramentas aquando da verificação de dimensões das placas é um ponto a 

melhorar e deve também ser transferido para o início da sequência. Nesta fase, essa é a única 

alteração prevista ao modo operatório da situação inicial e permite uma redução de 40 

segundos ao tempo total.  

 

Passo 3. Transformação de Trabalho Interno em Externo 

Dadas as limitações operacionais dos equipamentos e as normas de segurança restritas, não 

foi identificada qualquer oportunidade nesta fase. Todas as tarefas internas estão 

condicionadas por esses fatores, sendo que os grandes ganhos expectáveis são na redução das 

mesmas e não na sua transformação em trabalho externo. 

 

Passo 4. Redução de Trabalho Interno 

Nesta fase o tempo de setup é marcado pela sequência de tarefas internas que ocorrem entre o 

corte do avanço e o arranque da linha. O objetivo é encurtar a duração dessas tarefas por 

redução do desperdício identificado e foco nas atividades de valor acrescentado. 

No ajuste das garras é definida a espessura do material para assegurar o arrastamento de uma 

placa de cada vez; caso se defina uma espessura inferior ao valor nominal, as garras não têm 

força suficiente para agarrar a placa, enquanto que um dimensionamento acima desse valor 

faz com que sejam puxadas várias placas de uma vez.  Para tal, foi desenvolvida uma 

alternativa em que as mesmas estão permanentemente dimensionadas para a menor espessura 

existente (8 mm), sendo a força de arrasto assegurada por um alargamento das garras que faz 

aumentar a área de contacto com a face lateral das placas. Esta solução elimina por completo 

os 120 segundos contabilizados inicialmente. 

A segunda solução idealizada prende-se com a programação do sistema para permitir que, 

enquanto se aguarda pelo fim da formação de lote, as placas da nova produção avancem até à 

zona imediatamente anterior às serras. Na situação inicial, o operador está parado cerca de 35 

segundos à espera que a linha escoe totalmente, estando as placas paradas no ponto A. A 

alteração sugerida permite que passe a utilizar esse intervalo para fazer a verificação de 

espessura no ponto B, seguindo depois para o ajuste dos discos.  

A terceira solução projetada é a instalação de uma consola centralizada no ponto C que 

implica a transferência do ecrã de calibração para esse ponto e a replicação dos botões 

existentes na sala de controlo nesse local. Após fixar a altura dos discos, desloca-se para esse 

ponto, onde puxa a placa que se encontra no ponto B, verifica as suas dimensões e faz as 

calibrações necessárias no ecrã e, por fim, decreta o arranque da linha. Assim, eliminam-se 

mais de metade das movimentações do operador que sofrem uma redução de 200 para 90 

segundos. A matriz da Figura 32 pondera o esforço e impacto de cada solução. O esforço é 

avaliado em termos de custo de investimento e prazo de concretização e o impacto é uma 

medida dos ganhos que se prevê alcançar. 
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Figura 32 – Matriz de esforço e impacto das soluções concebidas no workshop de SMED. 

As três opções descritas anteriormente são prioritárias, na medida em que combinam esforço 

reduzido e impacto elevado. A matriz contempla ainda três soluções nos quadrantes à direita, 

cujo esforço de implementação as torna inviáveis a curto prazo. No Anexo C pode ser 

consultado o detalhe dos custos e ganhos acarretados por cada alternativa (ver Tabela C.1). 

 

Passo 5. Redução de Trabalho Externo 

Por último, procedeu-se a uma melhoria para eliminação do muda de procura e preparação de 

ferramentas. Foram criadas junto ao ponto de uso posições fixas e devidamente identificadas 

paras os aparelhos de medição. Embora esta ação não comporte ganhos evidentes, facilita a 

preparação do processo de mudança, torna-o mais fluído e à prova de erro e concede aos 

operadores boas práticas de organização e normalização do trabalho passíveis de serem 

replicadas noutras áreas. 

A Figura 33 mostra o resultado do workshop de SMED com a implementação das três 

soluções prioritárias que permitem atingir uma redução de 46% (de 11 minutos e 50 segundos 

para 6 minutos e 25 segundos). Tendo em conta esses ganhos, a disponibilidade após SMED é 

obtido da seguinte forma:  

 

Esse acréscimo de disponibilidade potencia um aumento de 6,4% do OEE da linha, 

pressupondo que os outros componentes do indicador permanecem constantes. 
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Tarefa Duração (s) Classificação

Inserção de dimensões 20 E

Corte do avanço Deslocamento até quadro espessura 10 I

Ajuste espessura 60 I

Deslocamento até sala 10 I

Ajuste de velocidade (20) // Puxar placa (50) 50 I

Verificação de espessura 15 I

Deslocamento até discos e entre discos 50 I

Ajuste discos 65 I

Deslocamento até zona de medição de dimensões 20 I

Puxar placa até à zona de medição de dimensões 45 I

Verificação dimensões + esquadria 35 I

Ajuste/ calibração no ecrã 25 I

Arranque da linha

Downtime 6’25’’

 

 

Figura 33 – Solução implementada: duração e classificação das tarefas (em cima) e diagrama spaghetti do 

operador durante a mudança de produção (em baixo). 

Uma vez comprovados os resultados favoráveis, é apropriado montar um quadro de 

seguimento do projeto de SMED. O quadro deve contemplar uma norma visual com o novo 

modo operatório criado, o indicador de tempo de mudança que deve ser preenchido em cada 

ocorrência e ainda uma análise de desvios face ao objetivo. Quando esses desvios se tornarem 

recorrentes, devem despoletar uma análise de causas e um plano de delineamento de 

contramedidas. 

5.3 Síntese do Capítulo 

O presente capítulo descreve uma implementação detalhada do terceiro e quarto passos do 

modelo TFM (standard work e SMED) à luz da indústria de processo analisada. 

O standard work é descrito enquanto ferramenta de aumento da cadência dos equipamentos e 

age sobre a variabilidade e inexistência de normas de parametrização verificadas na situação 

inicial. Conhecendo as características do processo de revestimento, procedeu-se a uma análise 

de causas, a partir da qual se identificaram oportunidades de ação. Em particular, detetou-se 

que reduzir o tempo de gelificação influencia de forma positiva o tempo de ciclo térmico. 

A determinação do tempo de gelificação ótimo para cada classe de referências foi baseada na 

visão futura desenhada para a empresa. O dimensionamento de um supermercado de papel 

impregnado releva que o desperdício de material parado em IPW será minorado e indicia que 

o tempo de armazenamento não ultrapassará as 6 semanas. Essa premissa permitiu fixar os 

tempos de gelificação dos produtos no valor mais favorável do ponto de vista de maximização 

de cadência do revestimento. Para concretizar essa ação, foi tomada a decisão de agir ao nível 

do planeamento da impregnação e separar a formulação do processo em dois, com um 

impacto direto na redução do ciclo térmico dos produtos das linhas R2 e R3. 

Os resultados obtidos corroboram o efeito vantajoso da normalização num ambiente de 

indústria de processo, com ganhos de produtividade global na ordem dos 9%. A regularização 
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e melhoria dos padrões de operação por atuação nos processos a montante, juntamente com o 

envolvimento das equipas de terreno visam diminuir a variabilidade do processo e promovem 

o aumento da eficiência das linhas. O fator qualidade não foi desprezado e assegurou-se que 

os padrões fixados não apresentavam um histórico de risco. 

No sentido de fazer as novas normas prevalecerem no tempo, apostou-se num sistema visual 

de monitorização para reduzir o incumprimento dos valores estipulados. A formação dos 

colaboradores que interagem diariamente com os equipamentos é um ponto crucial nesse 

sentido para aumentar a sua capacidade de autocontrolo e disciplina. 

Paralelamente à otimização dos tempos de ciclo, é apresentado um SMED conduzido na zona 

de acabamento com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta desse processo para 

salvaguardar os ganhos de eficiência ambicionados nas etapas seguintes. 

Foi possível reduzir para metade o tempo improdutivo diário da linha, com recurso a soluções 

low cost orientadas sobretudo para a minimização de muda de movimentação. O poder e 

versatilidade da ferramenta evidenciam a sua aplicabilidade em qualquer ponto do processo, 

em particular no revestimento onde a disponibilidade é ainda um ponto a melhorar. A 

implementação de iniciativas deste tipo é de extrema importância na indústria de processo, 

onde as mudanças de produção são atividades complexas e que acarretam elevados custos de 

perda de eficiência. 

Por fim, no último capítulo tiram-se as conclusões do projeto de dissertação e expõem-se as 

perspetivas de trabalho a desenvolver no futuro.   
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6 Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

Na conceção de uma transformação lean para um sistema industrial, a abordagem a uma 

indústria de processo é substancialmente distinta da abordagem a uma indústria de montagem 

discreta. No caso de estudo apresentado na dissertação essa premissa confirma-se, sendo o 

foco de todo o projeto o desempenho dos equipamentos e não o dimensionamento e alocação 

de recursos e mão-de-obra. 

Para mensurar esse desempenho, o indicador mais adequado é o OEE, que entra em linha de 

conta com todas as perdas de eficiência existentes e classifica-as de acordo com a sua origem. 

A eficiência dos equipamentos deve ser o centro de toda a análise, pois impacta diretamente 

em todos os objetivos operacionais: melhoria de qualidade dos produtos, redução de custos 

operativos e melhoria do nível de serviço prestado. A vantagem de utilizar o OEE como 

índice central da análise é a possibilidade de desdobramento nas suas três vertentes e o estudo 

individual de cada uma delas. Essa possibilidade facilita a abordagem a qualquer indústria de 

processo e permite lidar com a sua natureza altamente complexa. 

Em particular, devem ser abordados os processos fabris que restringem a capacidade do 

sistema. Por esse motivo, o projeto centra-se na zona de revestimento, que constitui a etapa de 

maior valor acrescentado e aquela que possui mais registos de atrasos e incumprimentos. O 

revestimento tem as características de uma indústria de processo em lotes, para a qual se 

concluiu que, para além do foco na eficiência dos equipamentos, se devem centrar as atenções 

na melhoria de fluxos produtivos e logísticos. Assim, para uma indústria deste tipo, podem 

segmentar-se os vetores de melhoria da seguinte forma: incremento da disponibilidade dos 

equipamentos, maximização do rendimento dos procedimentos, aumento da qualidade dos 

produtos e melhoria dos fluxos processuais.  

O principal desafio do projeto de dissertação foi testar a aplicabilidade dos conceitos Kaizen 

no ambiente de uma indústria deste tipo. Em particular, foi comprovada a robustez do modelo 

do Total Flow Management, vulgarmente implementado em indústrias discretas e que se 

revelou compatível com a realidade do caso de estudo da tese. O modelo é suficientemente 

flexível e pode ser utilizado no planeamento e desenho de um sistema lean, englobando fluxos 

produtivos e logísticos, em qualquer tipo de indústria. 

O início da fase de implementação reforçou essa flexibilidade e robustez dos conceitos, em 

particular no que diz respeito à aplicação do pilar dos fluxos produtivos à realidade de uma 

indústria de processo, com as devidas adaptações. Na etapa de desenho de linha, em que se 

visa facilitar o fluxo de materiais, a restrição de integração de equipamentos é limitativa e 

surge a necessidade de optar por células de fabrico virtuais. Nestes casos, a complexidade 

inviabiliza a eliminação de muda de transporte de material, sendo este visto como desperdício 

necessário. O conceito de bordo de linha foi também testado e validado; o ajuste realizado 

neste ponto prende-se com o facto de o bordo de linha ter sido concebido para material 

diretamente incorporado no produto final (papel impregnado) e não para componentes de 

montagem, tal como sucede usualmente. 
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O standard work foi a etapa mais explorada ao longo da dissertação. A otimização do modo 

como um operador desencadeia o seu trabalho num processo de assemblagem para reduzir o 

seu tempo de ciclo dá lugar à forma como é efetuada a parametrização das máquinas numa 

indústria de processo. A metodologia do standard work revelou-se extremamente útil na 

estruturação do processo de otimização de parâmetros, com aumentos de rendimento previstos 

na ordem dos 9%, provenientes da diminuição de tempos de ciclo das máquinas. A 

determinação cuidada dos padrões de operação é um ponto fulcral em processos deste tipo, 

nos quais a performance adequada do sistema está diretamente dependente da correta 

parametrização dos equipamentos. Foi ainda levada a cabo uma iniciativa de SMED que, 

sendo por definição aplicada a máquinas, constitui uma ferramenta de extremo valor para o 

caso de estudo, uma vez que os custos de paragem de equipamentos em indústrias deste tipo 

acarretam custos de perda de produção extremamente elevados.  

Retomando os vetores de melhoria enumerados e as ferramentas utilizadas, pode afirmar-se 

que o desenho de linha e bordo de linha são dedicados à melhoria de fluxos e, indiretamente, 

ao aumento de disponibilidade, o standard work ao aumento de cadência dos processos e 

estabilização de padrões de qualidade e o SMED ao incremento de disponibilidade operativa. 

Tendo em conta que a rejeição de material não é apenas função do tempo de ciclo e da 

temperatura, o único vetor que não foi particularizado foi a melhoria de qualidade dos 

produtos, para a qual se sugere o desencadeamento de um Kobetsu Kaizen para identificação e 

atuação sobre as causas-raiz dos defeitos existentes. Foi visto que as propriedades físicas, 

químicas e mecânicas dos materiais têm uma importância alta em processos deste tipo; para 

além da satisfação dos clientes estar diretamente dependente desses fatores, os custos de não 

qualidade são muito elevados. 

A integração dessas ações tem como propósito melhorar o processo fabril como um todo. No 

caso analisado, em que o objetivo macro é o incremento do output semanal, o aumento do 

OEE e as iniciativas de melhoria de fluxos incitam esse aumento que, por sua vez, se traduz 

numa redução de prazos de entrega e consequente subida do índice de fiabilidade e da 

satisfação dos clientes.  

Todas as alterações concebidas assentam nos cinco princípios da filosofia Kaizen. A 

orientação para o cliente foi o o motivo que desencadeou o projeto e foi nesse sentido que se 

desenvolveu todo o trabalho.  

A eliminação de desperdício é o elo comum a todas as iniciativas de melhorias e reflete-se 

positivamente nos resultados do projeto. Relativamente a esse ponto, foi deduzida uma 

premissa importante: o facto de 100% do valor ser acrescentado por equipamentos não 

significa que o desperdício de pessoas paradas numa indústria de montagem seja sinónimo de 

desperdício de máquinas paradas numa indústria de processo. No caso de estudo exibido, essa 

realidade não foi testada, dado que a empresa tem uma capacidade de resposta insuficiente às 

encomendas e qualquer interrupção provoca perda de produção. Ainda assim, e pensando 

numa perspetiva de longo prazo, onde se pressupõe uma capacidade perfeitamente ajustada ao 

takt time do cliente, parar as linhas em ocasiões de procura baixa é uma possibilidade a ter em 

conta e que vai de encontro aos valores da filosofia lean. A paragem propositada dos 

equipamentos serve precisamente para evitar que se incorra em produção em excesso, que se 

detetou como sendo o tipo de muda mais alarmante e aquele que está na origem de todos os 

outros. 

Os benefícios dos princípios Kaizen de contacto com o gemba, envolvimento das pessoas e 

gestão visual foram também patenteados, particularmente na fase de implementação das 

iniciativas de melhoria propriamente dita. O desenho de soluções baseado em dados concretos 

recolhidos no terreno, a aposta na formação e a confiança na capacidade de autocontrolo dos 

colaboradores, aliadas ao desenvolvimento de mecanismos de deteção rápida de erros e 

problemas contribuem de forma decisiva para a melhoria contínua dos processos da fábrica. 
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Concluiu-se que a ideologia da metodologia Kaizen é precisamente desenhar e implementar 

alternativas de pequena dimensão numa base contínua, cujo efeito conjugado tem um grande 

impacto em termos de desempenho operacional. A melhoria contínua privilegia a adoção 

desse tipo de soluções de pequena escala, alinhadas com o foco de redução de desperdício e 

sem investimentos significativos em inovação e modernização.  

Enquanto trabalho futuro, podem ser alinhavados alguns dos passos a concretizar 

posteriormente à dissertação. Para além de todas as melhorias apresentadas no capítulo 4 que 

se preveem concretizar no prazo de um ano (e.g., Kobetsu Kaizen e SMED nas linhas de 

revestimento, supermercados, mizusumashi), surgiram novas ideias ao longo da evolução do 

projeto. Em particular, devem destacar-se cinco delas. 

Em primeiro lugar, a possibilidade de estender o estudo paramétrico para as linhas de 

impregnação. Prevê-se que uma análise semelhante àquela que foi levada a cabo nas linhas R2 

e R3 permita regularizar os padrões de operação e as propriedades do papel. Para além disso, 

expecta-se que essa regularização gere benefícios a jusante e permita rever e reduzir os 

tempos de ciclo térmico do revestimento; tal como se evidenciou no capítulo 5, uma 

oportunidade de grande impacto seria o alargamento da impregnação rápida a todos os 

produtos – essa possibilidade, para além de beneficiar o processo de prensagem, incita a 

redução do lead time de produção e permite, num cenário ideal, eliminar o desperdício de 

armazenamento de papel e atingir um regime de one-piece-flow. 

Em segunda instância e ainda relacionado com a redução do ciclo térmico das linhas 

melamina, seria vantajoso conceber um algoritmo de planeamento que entrasse em linha conta 

com a questão do setup térmico – no cenário ideal, a sequenciação das ordens de produção por 

ordem crescente de temperatura de prensagem reduz o tempo improdutivo acumulado. No 

entanto, tal decisão não é linear e a possibilidade deve primeiro ser ponderada com os 

restantes requisitos de planeamento de produção. 

Uma outra pretensão para o futuro seria um conjunto de transformações de caris mais técnico. 

Em particular, examinar a possibilidade de reduzir os tempos de formação e ciclo mecânico, 

por alterações eletromecânicas dos equipamentos, como forma de aumentar mais a cadência 

das linhas de melamina. Para tal, seria necessário numa primeira fase efetuar um estudo de 

custo-benefício para avaliação da viabilidade financeira das soluções.  

Uma outra perspetiva de trabalho futuro prende-se com o desenvolvimento de um programa 

de manutenção autónoma dos equipamentos, que pressupõe uma formação intensiva dos 

operadores do departamento de Produção para que passem a ter a seu cargo tarefas simples de 

preservação dos equipamentos (ex: limpeza e lubrificação), por forma a evitar incidentes que 

possam ter repercussões negativas de grande escala. 

Por último, a possibilidade de implementação de Kaizen Diário nas equipas fabris foi 

identificada como uma oportunidade evidente. A realização de reuniões frequentes entre o 

líder e os elementos de uma equipa seria um modo eficaz de assegurar o cumprimento das 

normas desenvolvidas e o seguimento periódico dos indicadores de desempenho. O intuito é 

tornar as equipas naturais autónomas e capazes de analisar os problemas de forma crítica e 

desenhar as contramedidas necessárias para os suprimir, incutindo nas pessoas os hábitos e as 

boas práticas da melhoria contínua.  
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ANEXO A: Simulação do Período de Permanência do Papel 
Impregnado em Supermercado 

Tabela A.1 – Gestão de stocks do item B2 de papel impregnado em regime de supermercado (excerto da 

simulação). 

Semana Dia (n) 
Stock 

Inicial 
Consumo 

Stock 

Final 
Ordem de 

Reposição 

Quantidade 

Reposta 

Código 

do Lote 

1 

1 15000 426 14574 - - L.0 

2 14574 420 14154 - - - 

3 14154 515 13639 - - - 

4 13639 716 12923 - - - 

5 12923 588 12335 - - - 

6 12335 950 11385 - - - 

7 11385 755 10630 - - - 

2 

8 10630 1253 9377 - - - 

9 9377 274 9103 - - - 

10 9103 1235 7868 - - - 

11 7868 240 7628 - - - 

12 7628 737 6891 - - - 

13 6891 1057 5834 1 - - 

14 5834 232 5602 - - - 

3 

15 5602 176 5426 - - - 

16 5426 468 4958 - - - 

17 4958 130 4828 - - - 

18 4828 1239 3589 - - - 

19 3589 1260 2329 - - - 

 20 17329 620 16709 - 15000 L.1 

... 

5 31 7935 1360 6575 1 0 - 

... 

6 38 18146 940 17206 - 15000 L.2 

... 
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Onde, 

 

    

 

 

Os valores destacados dizem respeito aos intervalos em que o stock existente está abaixo do 

nível de reposição.  

Da simulação resultam nove lotes diferentes para os quais se pretende estimar o tempo de 

permanência em armazém (L.0, ..., L.8). A Tabela A.2 (ver página seguinte) mostra o 

consumo de cada um deles ao longo do intervalo de tempo analisado, considerando o 

funcionamento em FIFO. Note-se que o último lote observado (L.8) está ainda a ser 

consumido no instante em que termina o intervalo da simulação e apresenta por isso um 

tempo de armazenamento muito baixo. 
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ANEXO B: Ensaios Laboratoriais nos Produtos “Rápidos” 

Tabela B.1 – Resultados dos ensaios para a referência PB018TFL6 com diferentes combinações de parâmetros 

para um T. Gel = 14 min. Nota: as não conformidades estão assinaladas a sombreado.  

   PLANO DE ENSAIOS (nome do teste e requisitos) 

   H2O Fissuras Risco Acetona Café Ácido Poros 

Ciclo 

Térmico 

(s) 

Temperatura 

(º C) 
Amostra ≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 2 Não 

15 194 Provete 1 2 3 4 4 3 2 N 

  Provete 2 3 3 4 4 3 3 N 

15 195 Provete 1 2 2 5 3 3 2 N 

  Provete 2 2 2 5 3 3 3 N 

15 196 Provete 1 2 3 4 4 4 2 S 

  Provete 2 2 3 4 4 4 2 N 

16 192 Provete 1 2 3 4 3 3 2 N 

  Provete 2 3 3 3 3 3 2 N 

16 193 Provete 1 3 3 4 4 3 2 N 

  Provete 2 3 3 4 4 4 3 N 

16 194 Provete 1 3 3 4 4 3 3 N 

  Provete 2 2 3 5 3 4 2 N 

17 190 Provete 1 3 3 4 3 3 2 N 

  Provete 2 4 4 3 3 3 3 N 

17 191 Provete 1 4 4 5 4 3 2 N 

  Provete 2 2 3 4 3 3 3 S 

17 192 Provete 1 3 3 4 3 3 2 N 

  Provete 2 3 4 4 4 3 3 N 

18 188 Provete 1 3 3 4 4 4 2 N 

  Provete 2 2 4 4 4 3 3 N 

18 189 Provete 1 4 4 4 4 3 2 N 

  Provete 2 2 3 4 3 3 2 N 

18 190 Provete 1 3 3 5 3 4 3 N 

  Provete 2 2 4 5 4 3 2 N 
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ANEXO C: Análise de Custo-Benefício das Soluções Idealizadas 
durante o Workshop de SMED 

Tabela C.1 – Nível de esforço e impacto das seis melhorias resultantes da aplicação do SMED. 

Alteração
Esforço

Estimativa de Custo
Lead Time de 

Implementação
I mpacto

Redução do downtime (s)

Alargamento e fixação das garras € 2 semanas 120

Programação da alteração de local de paragem das placas €€ 6 semanas 55

Instalação de consola centralizada no final da linha €€ 4 semanas 110

Medição automática de dimensões €€€ 24 semanas 80

Subida e descida automática dos discos €€€€€ 32 semanas 115

Ajuste de espessura a partir da sala de controlo €€€€ 10 semanas 20

 

 


