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Sumário 

Actualmente, as organizações estão inseridas num mercado muito competitivo, com 

consumidores cada vez mais exigentes. Têm, por isso, necessidade de se tornar 

competitivas, através, por exemplo, da “contínua” redução de custos e da melhoria 

da qualidade dos produtos. Uma forma de alcançar estes objectivos é recorrendo a 

uma gestão da produção Lean. Esta filosofia de gestão está, frequentemente, 

associada à implementação de algumas metodologias e/ou ferramentas, 

nomeadamente, o Mapeamento do Fluxo de Valor, Value Stream Mapping, as 

metodologias Kaizen e 5“S”, e o Balanceamento de linhas. 

Nesta dissertação apresenta-se e analisa-se a forma de implementação de uma 

gestão da produção Lean, no fluxo de valor de uma organização fornecedora de 

componentes para a indústria automóvel, de forma a torná-la mais competitiva. Para 

o efeito, recorreu-se ao Mapeamento do Fluxo de Valor, como ferramenta de 

identificação e análise de desperdícios no seu processo de produção, e à 

implementação da metodologia dos 5“S”, do Balanceamento de linhas e de um 

Kaizen, com a finalidade de implementar a melhoria contínua nos processos, 

melhorando o fluxo de valor do processo de produção da organização. 

Como resultado, foi possível melhorar o fluxo de valor do processo de produção da 

organização alvo de estudo, através da redução dos desperdícios produzidos, 

tornando-a assim, mais competitiva relativamente às organizações concorrentes. 

Palavras-chave: Mapeamento do Fluxo de Valor, Lean Production, Gestão Lean, 

Estudo de caso. 
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Abstract 

Currently, organizations are embedded in a very competitive market, with consumers 

increasingly demanding. They therefore need to become competitive through, for 

example, the "continuous" cutting costs and improving product quality. One way to 

achieve these objectives is through a Lean production management. This 

management philosophy is often associated with the implementation of some 

methodologies and/or tools, including the Value Stream Mapping, Kaizen and 5 "S" 

methodologies, and assembly line balancing. 

This dissertation presents and analyzes the way of implementing a lean production 

management, in the value stream of a supplier of components organization for the 

automotive industry in order to make it more competitive. To this end, we used Value 

Stream Mapping as a tool for identification and analysis of wastes in their production 

process and the implementation of 5 "S" methodology, the balancing of lines and a 

Kaizen, with the goal of implementing continuous improvement in processes, 

improving the value flow in the production process of the organization. 

As a result, have improved the value flow in the production process of the 

organization subject of study, by reducing the waste produced, making it more 

competitive comparatively to competing organizations. 

Keywords: Value Stream Mapping, Lean Production, Lean Management, Case 

Study.
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Simbologia e Notações  

Assy 1 – Assembly 1 

Assy 2 – Assembly 2 

EDI – Eletronic Data Interchange  

FIFO – First In, First Out  

HPM – Hot Press Machine ou Prensa a Quente 

HSM – Heat Stacking Machine ou Máquina de Colagem Térmica 

Insp. – Inspection ou Inspecção Final 

JIC – Just In Case  

Jigg. – Jigging 

JIT – Just In Time 

Mold. – Molding 

NA – Não Aplicável 

Paint. – Painting ou Pintura 

PCP – Planeamento e Controlo da Produção 

PFA - Painéis Frontais de Auto-rádios 

PQC – Production Quality Control 

Prep. – Preparation ou Preparação para a Pintura  

Print. – Printing  

SMED – Single Minute Exchange of Die  

T/C – Tempo de Ciclo Total de um Processo  

T/C Total – Tempo de Ciclo Total                

T/Cmáx – Tempo de Ciclo Máximo               

T/Cmed – Tempo de Ciclo Médio                

T/Cmín – Tempo de Ciclo Mínimo               

TI – Tecnologia de Informação 

TMC – Toyota Motors Company 

TPM – Total Productive Maintenance ou Manutenção Produtiva Total 

TPS – Toyota Production System ou Sistema Toyota de Produção 

TT – Takt Time 

VSM – Value Stream Mapping ou Mapeamento do Fluxo de Valor 

WIP – Work in Process  
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Capítulo I – Introdução  

1.1 Contexto do problema 

Actualmente as organizações deparam-se com um mercado cada vez mais exigente 

e competitivo. A necessidade de se tornarem competitivas, oferecendo produtos com 

qualidade aos seus clientes, faz com que seja necessária a utilização de filosofias, 

metodologias e/ou ferramentas que auxiliem na tomada de decisão e proporcionem 

maior segurança durante o processo de produção.  

A implementação da filosofia de gestão Lean à produção pode ajudar as 

organizações a alcançar estes objectivos. Esta filosofia de gestão baseia-se na 

redução das actividades de concepção, produção e gestão dos processos que não 

acrescentam valor do ponto de vista do cliente. Os resultados alcançados pela 

maioria das organizações que adoptaram esta filosofia de gestão têm sido 

significativos, permitindo com menos esforço humano, menos espaço e menos 

tempo, alcançar melhorias significativas (Womack e Jones, 2003; Rother e Shook 

1998). 

A filosofia de gestão Lean quando associada à produção está, frequentemente, 

associada à implementação de conceitos como a filosofia Just In Time (JIT), as 

metodologias 5“S” e Kaizen (melhoria contínua), o sistema Kanban, as ferramentas 

VSM (Mapa do Fluxo de Valor), TPM (Total Productive Maintenance ou Manutenção 

Produtiva Total) e SMED (Single Minute Exchange of Die), entre outros, que 

contribuem para a melhoria contínua dos processos de produção das organizações.  

Uma das ferramentas frequentemente utilizadas na implementação da gestão da 

produção Lean, sob a perspectiva da definição de valor para o cliente final (Xavier e 

Sarmento), é o Mapeamento do Fluxo de Valor ou Value Stream Mapping (VSM).  
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Esta ferramenta tem como principal objectivo a análise e diagnóstico do fluxo de 

valor dos materiais numa organização, desde a forma de matéria-prima até ao 

produto acabado, identificando a relação entre o fluxo de material e o fluxo de 

informação, ou seja, permitindo a visualização de todo o fluxo de valor do processo 

de produção de um produto ou família de produtos, identificando os desperdícios, e 

as actividades dos processos que acrescentam valor ao produto final (Luz e Buiar, 

2004). 

1.2 Objectivos da dissertação  

A presente dissertação tem como principal objectivo, descrever o modo como foi 

feita a implementação da gestão da produção Lean, numa organização portuguesa, 

fornecedora de componentes para a indústria automóvel, identificando os problemas 

observados no processo de produção e apresentando, de um modo justificado, 

acções de melhoria para os resolver. 

Para o efeito, será realizado o Mapeamento do Fluxo de Valor, como ferramenta de 

identificação e análise de desperdícios existentes no processo de produção da 

organização em estudo. 

A implementação desta ferramenta, será acompanhada de alguns conceitos Lean 

Production, nomeadamente, a metodologia dos 5“S”, o Balanceamento de linhas e o 

Kaizen, com o objectivo de implementar a melhoria contínua nos processos e 

melhorar o fluxo de valor do processo de produção da organização. 

A escolha do tema estudado na dissertação, deveu-se ao interesse particular em 

conhecer com maior detalhe a filosofia de gestão da produção Lean e ao 

conhecimento prático adquirido como membro da equipa que realizou a 

implementação da gestão da produção Lean na organização alvo de estudo.
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1.3 Metodologia 

Para a elaboração da dissertação, utilizou-se a seguinte metodologia:   

 Numa primeira fase escolheu-se o tema a ser abordado na dissertação e 

definiram-se os objectivos a atingir; 

 Em seguida, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema proposto, 

que envolveu a consulta de livros, de artigos em revistas da especialidade, 

dissertações de mestrado, projectos de final de curso, e a consulta de sites 

da Internet; 

 Paralelamente à revisão bibliográfica, foi analisada a organização. Foram 

efectuadas reuniões com os gestores e colaboradores da organização alvo 

de estudo, observados e recolhidos os dados para posterior análise e 

demonstração de resultados; 

 Por fim, para a elaboração deste documento utilizou-se uma formatação 

pré-estabelecida, contendo a revisão bibliográfica, o estudo de caso e as 

conclusões. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A dissertação foi estruturada em quatro capítulos. 

No presente capítulo é apresentado o âmbito, objectivos e estrutura da dissertação.  

No Capítulo II é apresentado o enquadramento teórico do tema, que serviu de apoio 

ao desenvolvimento do estudo de caso. São apresentadas definições de filosofia 

Lean aplicadas à produção, defendidas por diferentes autores, e a origem, os 

princípios e conceitos pelos quais se rege esta filosofia.  



 

 4 

São também caracterizadas ferramentas e metodologias frequentemente utilizadas 

na implementação da filosofia Lean, focalizando-se a revisão bibliográfica numa das 

ferramentas aplicadas nesta dissertação, o Mapeamento de Fluxo de Valor;  

No Capítulo III é feita a caracterização da organização objecto de estudo e são 

apresentados, de um modo fundamentado, a metodologia seguida na 

implementação da filosofia Lean à gestão da produção da organização. São, ainda, 

analisados os resultados obtidos e as limitações do estudo.   

O Capítulo IV tem por objectivo avaliar o cumprimento dos objectivos traçados para 

esta dissertação, deixar recomendações para trabalhos futuros, que colmatem as 

lacunas da metodologia apresentada pela implementação do Mapeamento do Fluxo 

de Valor e de outros conceitos implícitos à filosofia Lean Production. Por fim, 

identificam-se as limitações encontradas no desenvolvimento da dissertação.
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Capítulo II – Fundamentos do Lean 

Management 

2.1 Introdução 

Neste capítulo pretende-se rever e sistematizar os conceitos teóricos utilizados 

nesta dissertação, analisando os princípios, e algumas das ferramentas e 

metodologias da filosofia Lean Production (Produção Magra). Deseja-se explorar 

como esta filosofia se estende à organização alvo de estudo (capítulo III) e qual a 

sua aplicação prática como forma de fortalecer e aumentar a competitividade da 

mesma. Para o efeito, recorreu-se à análise da implementação da ferramenta Value 

Stream Mapping (VSM) e, durante esta, a implementação de outros conceitos 

implícitos na filosofia Lean Production, nomeadamente, a metodologia Kaizen 

(metodologia de melhoria contínua), a metodologia dos 5“S” e o Balanceamento de 

linhas de montagem.  

A presente revisão bibliográfica, envolveu a consulta de artigos em revistas da 

especialidade, livros, dissertações de mestrado, projectos de final de curso e 

Internet, que abordam as metodologias e ferramentas utilizadas para analisar e 

melhorar do desempenho dos processos de produção Lean aplicados no estudo de 

caso (capítulo III).  
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2.2 Filosofia Lean Production 

A competitividade entre as organizações é cada vez mais frequente. Existe da sua 

parte, a necessidade de gerir melhor o seu negócio, através da optimização dos 

seus recursos e processos de produção, minimização de desperdícios e da 

eliminação tarefas desnecessárias, ou seja, da eliminação de tudo o que não 

acrescenta valor. Neste contexto, a melhor maneira de alcançar estes objectivos é 

através da implementação da filosofia Lean Production em toda a organização.  

Pode encontrar-se imensas definições para a filosofia Lean Production. Womack et 

al. (1990) afirmam que a implementação da gestão da produção Lean numa 

organização implica “metade do esforço humano na fábrica, metade do espaço de 

fabricação, metade do investimento em ferramentas, metade das horas de 

engenharia para desenvolver um produto em metade do tempo. Além disso, requer 

menos de metade do stock necessário no local de trabalho, resultados com muito 

menos defeitos, e produção de uma maior e sempre crescente variedade de 

produtos”. Shah e Ward (2007) definiram esta filosofia como "um sistema 

sócio-técnico, cujo principal objectivo é eliminar o desperdício, reduzindo ou 

minimizando fornecedores, clientes e a variabilidade interna" de uma organização. 

Já Hopp e Spearman (2004) definem Lean Production como “a produção de bens e 

serviços que minimizam os custos associados a elevados lead time1, excesso de 

stock ou de capacidade.” (Marvel e Standridge, 2009). 

Segundo Liker (2004), referido por Sebrosa (2008), a implementação desta filosofia 

resulta “de um conjunto de práticas simples que visam optimizar os processos 

produtivos, baseados numa nova forma de “pensar” a gestão”.  

                                            

1
 É o tempo necessário para realizar determinado produto, serviço, tarefa ou trabalho. É um tempo 

composto pelo tempo produtivo (tempo de preparação, tempo de processamento, tempo de 

movimentação e transporte, tempo de recebimento e inspecção) e o tempo não produtivo (avarias, 

armazenamento, retrabalho, transportes e setup, entre outros) (Marvel e Standridge, 2009). 
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A filosofia Lean Production surge no final da Segunda Grande Guerra Mundial 

(1939-45), quando o Japão se deparou com enormes dificuldades que se traduziram 

na sua indústria automóvel. Os problemas associados à reduzida disponibilidade de 

recursos (pessoas, espaço, materiais, etc.), obrigaram as organizações construtoras 

de automóveis a descobrirem qual a melhor forma de se tornarem mais competitivas 

no mercado global, uma vez que, a indústria automóvel europeia e norte-americana 

apresentava um rápido crescimento e desenvolvimento (Riani, 2006).  

Desta forma, a indústria automóvel Japonesa, em particular a Toyota Motors 

Company (TMC), percebeu que a única forma de sobreviver passava pela 

disponibilização de produtos que se distinguissem dos apresentados pelos 

concorrentes ocidentais através da variação e diversificação de produtos, mantendo 

a elevada qualidade, o baixo custo e reduzidos tempos de entrega ao cliente 

(Womack et al., 1990). 

 Assim, a TMC desenvolveu o Sistema Toyota de Produção, Toyota Production 

System (TPS), que apresenta como principais objectivos a eliminação do 

desperdício e foco na satisfação do cliente (Ohno, 1997, referido por Riani, 2006). 

De acordo com o TPS, a melhoria da qualidade passava, essencialmente, por 

reduzir as falhas e o retrabalho nos processos de produção. Em relação aos custos, 

o objectivo era obviamente reduzi-los (reduzir os custos dos investimentos, de não 

qualidade, dos serviços, de manutenção dos equipamentos, de matéria-prima, e os 

custos das horas extras, entre outros). Finalmente, na fase de entrega dos produtos 

ou serviços, era necessário ter em atenção a importância na redução dos tempos de 

entrega e de processo de produção, na redução das matérias-primas, produtos 

semi-acabados e acabados e, por sua vez, em aumentar a disponibilidade dos 

equipamentos (Womack et al., 1990). 



 

 8  

A filosofia Lean Production, baseada no TPS, revolucionou o ramo automóvel e é 

hoje utilizada com grande sucesso por outras organizações dos mais variados 

sectores (retalho, bancos, TI, saúde, instituições governamentais, entre outros) que 

adaptaram o TPS às suas necessidades, tornando-o no seu modelo operacional.  

O desafio está em “maximizar a quantidade de produto entregue e, ao mesmo 

tempo, minimizar os recursos, nomeadamente matérias-primas, mão-de-obra, 

espaço, entre outros” (Liker, 2004). Segundo Womack e Jones (2005), esta filosofia 

de gestão deve ser aplicada em todas as áreas de uma organização, desde a área 

das vendas à área das compras, das finanças e recursos humanos. Dando sempre 

prioridade às áreas onde o desperdício é maior e oferecendo maiores oportunidades 

de melhoria com impactos substanciais sobre o negócio.  

2.2.1 Princípios da filosofia Lean Production 

A filosofia Lean é baseada num conjunto de conceitos e de princípios que visam 

simplificar o modo como uma organização produz valor para os seus clientes, 

enquanto todos os desperdícios são eliminados. As organizações devem-se 

questionar sobre cinco princípios para o auxílio da implementação da filosofia Lean 

(Figura 1), nomeadamente (Womack e Jones, 2003, referido por Comunidade Lean 

Thinking, 2008): 

 Especificar o Valor, que o cliente realmente deseja. Ou seja, a organização 

deverá identificar as características e funcionalidades dos produtos que 

satisfazem as necessidades e expectativas dos seus clientes (ou 

stakeholders). Deverá saber a quem serve e garantir a sua satisfação; 

 Identificar e analisar o Fluxo de valor. A organização deve analisar e definir a 

sequência de actividades e processos envolvidos na cadeia de valor e, 

consequentemente, identificar as etapas que não acrescentam valor;
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 Criar um Fluxo contínuo. Após identificada a cadeia de valor e os 

desperdícios a ela inerentes, a organização deve criar os fluxos contínuos. O 

fluxo contínuo é caracterizado pela capacidade de produzir somente o que é 

necessário para o momento. O que é importante nesta abordagem de 

produção é que se eliminam os desperdícios de todas as formas (Tapping e 

Shuker, 2003). A organização deve optimizar os fluxos contínuos (sejam eles 

de materiais, informação, pessoas ou capital) porque sempre que há 

estagnação há valor que se perde; 

 Implementar um Sistema Pull, em oposição ao sistema Push2. O sistema 

Pull, procura deixar o cliente (e stakeholders) liderar os processos, ou seja, 

este sistema permite produzir somente quando é efectuado o pedido pelo 

cliente. Assim, é produzido apenas o necessário, quando é necessário (o que 

o cliente realmente deseja). É a imposição do JIT em vez do JIC. Assim, é 

possível também controlar e reduzir a quantidade do produto em processo 

(WIP) e a acumulação de stocks entre os processos, o que implica um maior 

foco nos processos mais problemáticos; 

 Procurar atingir a Perfeição. Após especificar valor segundo a perspectiva do 

cliente, identificar e analisar a cadeia de valor, criar um fluxo contínuo entre os 

processos de produção, e de implementar um sistema onde é o cliente que 

controla a produção, a organização deve procurar inovar constantemente, 

apostando na melhoria contínua, ou seja, alcançar a perfeição nos processos 

de eliminação dos desperdícios (completa eliminação do desperdício) e na 

criação de valor (só as actividades que acrescentam valor devem estar 

presentes nos processos). 

                                            

2
 No sistema Push, os planos de produção são elaborados com base na capacidade do processo de 

produção e a produção é realizada com o intuito de ser vendida num futuro mais ou menos próximo. 

Assim, quando a produção é superior à percentagem das vendas, existe a criação de stock, nestes 

casos é possível um abrandamento na produção, até atingir um equilíbrio entre a procura e a oferta 

(Pereira, 2009). 
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2.2.2 Fontes de desperdício  

Segundo Taiichi Ohno3 (1997), co-arquitecto do TPS, desperdício, ou Muda (na 

língua japonesa), é “qualquer actividade que consome recursos, adicionando custos 

não gerando, no entanto, qualquer valor”, ou seja, todas as actividades que ocorrem 

numa organização que não acrescentam valor ao produto ou serviço fornecido ao 

cliente, interno ou externo. 

                                            

3
 Taiichi Ohno é considerado, por muitos, o pai do TPS. 

Definir o(s)  
VALOR(ES) 

Definir o(s)  

FLUXO(S) DE VALOR 

Optimizar  

FLUXOS 

Implementar o 

SISTEMA PULL 

Procurar a  

PERFEIÇÃO 

O objectivo de 
todos 

Campo de 
intervenção 

Os meios a 
aplicar 

O sistema a 
utilizar 

A 
 insatisfação 

Figura 1 - Os cinco princípios Lean 
Fonte: Comunidade Lean Thinking, 2008 
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Segundo Liker (2004), num qualquer processo genérico, o desperdício pode 

representar até 95% do seu tempo total. Tradicionalmente, as organizações tendem 

a orientar o seu esforço para tentar aumentar a produtividade nas zonas que já 

acrescentam valor aos processos (5%), ignorando o potencial de ganhos que 

poderiam ter, caso orientassem o seu esforço para as actividades que ainda não 

acrescentam valor à organização (95%) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Actividades que acrescentam valor e não acrescentam valor.  
Fonte: Womack, 1990, referido por Sebrosa, 2008 

Existem sete tipos de desperdícios (Seven Wastes), que servem como um guia para 

a implementação da filosofia Lean Production são estes (Womack, 1990, referido por 

Sebrosa, 2008 e a Comunidade Lean Thinking, 2008): 

1) Sobreprodução: Ocorre quando o que é produzido é superior ao que é 

encomendado pelo cliente, ou seja, produz-se mais do que o cliente 

realmente deseja. É considerado o maior desperdício das organizações pois 

implica um consumo desnecessário de matérias-primas, uma ocupação dos 

meios de armazenamento e de transporte, um stock elevado e a respectiva 

mão-de-obra para o controlar. Portanto, este tipo de desperdício deve ser 

completamente eliminado;  

Embora seja 

desperdício, são 

necessárias e devem 

ser minimizadas ou 

automatizadas 

VALOR Actividades que não acrescentam valor 

Puro 
desperdício 

Actividades 
necessárias 

Desperdício 

Estas actividades devem ser 

totalmente eliminadas 
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2) Tempos de espera: Período em que material, pessoas, equipamento ou 

informação não estão disponíveis, quando necessários. Numa organização, 

as principais causas dos tempos de espera são avarias de equipamentos, 

retrabalho das peças, mudanças de ferramentas de trabalho, atrasos ou falta 

de materiais ou mesmo de mão-de-obra, possíveis interrupções de 

sequências de operações, a existência de gargalos na produção ou a 

possibilidade do layout de produção utilizado ser ineficiente; 

3) Transporte: A existência de movimento de produtos que não acrescenta 

valor; A existência de Layout´s deficientes numa organização, normalmente 

resulta em movimentações de materiais e pessoas mais que o necessário. 

Assim, para não existirem desperdícios nos transportes, num processo, os 

materiais devem fluir o mais rápido possível, sem interrupções e sem 

armazenamento intermédio. As equipas de trabalho e os processos de 

produção devem estar próximos uns dos outros; 

4) Movimentos: A existência de movimento de pessoas que não acrescenta 

valor, ou seja, qualquer movimento de pessoas que não contribua para gerar 

valor acrescentado ao produto ou serviço é considerado desperdício. A 

maioria das ocorrências deste tipo de desperdício deve-se à falta de 

organização de trabalho, à incorrecta disposição dos equipamentos ou 

ferramentas de trabalho e à utilização de práticas de trabalho incorrectas; 

5) Sobreprocessamento: Actividade que não acrescenta valor, do ponto de 

vista do cliente. O processamento em excesso significa a existência, no 

processo de produção, de esforços que não acrescentam valor a um produto 

ou serviço. As principais causas da existência deste tipo de desperdício são a 

indefinição ou definição inadequada dos requisitos dos clientes, o pouco ou 

escasso esclarecimento das instruções de trabalho e especificações de 

qualidade mais rigorosas do que o necessário; 
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6) Excesso de Stock: Existência de materiais, peças e/ou produtos em excesso 

relativamente às necessidades do processo ou do cliente, interno ou externo. 

Este tipo de desperdício surge quando, por exemplo, existe uma utilização 

excessiva de recursos de movimentação (quer mão-de-obra, quer de 

equipamentos), uma ocupação dos meios de armazenamento, problemas de 

qualidade, entre outros; 

7) Defeitos (produtos sem qualidade): Produto que contenha erros ou falhas 

que implique a sua rejeição ou necessidade de retrabalho. São sempre o 

resultado de problemas internos de qualidade. Melhorar a qualidade no 

negócio de uma organização tem sempre um impacto positivo, caso contrário, 

continuarão a existir produtos rejeitados e/ou danificados por transporte ou 

armazenamento, o que resulta num retrabalho de recuperação desses 

produtos aumentando, assim, os custos e a quantidade de clientes 

insatisfeitos. 

Através da filosofia Lean, será possível identificar e eliminar os desperdícios numa 

organização. Segundo esta filosofia, os produtos são desenvolvidos de forma a 

fornecer o máximo valor aos seus clientes. De uma forma ou de outra, os clientes 

numa organização estão apenas interessados no valor que lhes é entregue e não na 

quantidade de esforço que a organização emprega em todos os produtos, ou mesmo 

no valor que é entregue a outros clientes. Assim, os sistemas de produção são 

desenhados para alcançar os objectivos tanto dos clientes como dos produtores. 

Estes últimos, enquanto detentores dos sistemas de produção, têm que ter 

objectivos consonantes com a pretensão de maximizar o valor e minimizar o 

desperdício (Ballard et al. 2001).  

2.2.3 Vantagens  

Estudos de caso têm demonstrado algumas das vantagens competitivas que as 

organizações adquirem com a implementação da filosofia Lean Production, das 

quais se destacam (Womack e Jones, 2003): 

 Simplificação do Planeamento de Produção; 

 Maior precisão nas previsões dos pedidos; 
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 Redução do tempo de resposta a alterações de engenharia; 

 Redução do tempo de resposta às variações de mercado; 

 Redução dos prazos de entrega ao cliente (lead time); 

 Redução de stocks entre os processos e de produto final;  

 Redução dos tempos de ciclo dos processos de produção; 

 Redução do espaço/ área de trabalho; 

 Capacidade para identificar os problemas e tratá-los mais cedo; 

 Melhoria de qualidade dos produtos ou serviços; 

 Promoção da formação e qualificação dos colaboradores; 

 Maior envolvimento, motivação e participação dos colaboradores nos 

processos e consequente aumento da produtividade; 

 Entre outros. 

Em termos quantitativos, a implementação da filosofia Lean Production traduz, em 

média, os seguintes resultados (ProfitAbility engineers, 2010 e TBM Consulting 

Group, 2010):  

 Melhoria da produtividade entre 30 e 60%; 

 Aumento da qualidade dos serviços em cerca de 80%; 

 Redução do WIP até cerca de 90%; 

 Redução do espaço/área de trabalho utilizado em cerca de 50%; 

 Redução de defeitos e stocks em mais de 90%; 

 Redução de 85% a 99% dos defeitos da qualidade; 

 Reduções de cerca de 70 a 90% do lead time de produção; 

 Cumprimento de 99% dos lead time; 

 Redução de custos de 25 a 55%; 

 Aumento da satisfação do cliente entre 80 e 90%. 
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2.3 Ferramentas e metodologias Lean Production 

Uma gestão da produção Lean, engloba de forma sistemática a implementação de 

conceitos como, a filosofia Just In Time (JIT), as metodologias 5“S” e Kaizen 

(melhoria contínua), o sistema Kanban, as ferramentas VSM (Value Stream Mapping 

ou Mapa do Fluxo de Valor), TPM (Total Productive Maintenance ou Manutenção 

Produtiva Total) e SMED4 (Single Minute Exchange of Die), entre outros. Estas 

ferramentas e metodologias são implementadas nas organizações para se poderem 

atingir os objectivos da implementação da filosofia Lean Production. 

Segundo Rother e Shook (2003), uma das ferramentas essenciais para se atingir os 

objectivos da filosofia Lean Production é o Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), 

Value Stream Mapping, uma vez que esta ferramenta tem como principal objectivo a 

eliminação do desperdício, através da melhoria do fluxo de valor dos materiais numa 

organização, desde a forma de matéria-prima até ao produto acabado, identificando 

a relação entre o fluxo de material e o fluxo de informação no processo de produção, 

ou seja, permite a visualização de todo o fluxo de valor do processo de produção de 

um produto ou família de produtos, identificando os desperdícios, e as actividades 

dos processos que acrescentam valor ao produto final.  

                                            

4
 Ferramenta utilizada para a redução do setup. Significa troca rápida de ferramentas. 
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2.3.1  Mapeamento do fluxo de valor 

De acordo com Rother e Shook, (2003) e Womack e Jones (2003), o VSM é uma 

ferramenta simples, eficaz e muito útil onde são mapeados todos os processos 

utilizados para produzir e enviar o produto, incluindo processos de valor 

acrescentado e não-acrescentado. Desta forma, torna-se mais fácil identificar nos 

processos, o que é valor e o que são desperdícios de produção e 

consequentemente identificar as acções de melhoria ao nível de uma fábrica e do 

fluxo de valor5, assim como a criação de uma linguagem comum de avaliação dos 

processos.  

Rother e Shook, (2003) afirmam que o mapeamento do fluxo de valor ajuda bastante 

no processo de visualização do fluxo de valor actual do processo de produção de 

uma organização e consequente definição do fluxo de valor futuro. Segundo as suas 

perspectivas, mapear o fluxo de valor significa representar visualmente os fluxos de 

informação, de transporte, de material, de stock, dos tempos de ciclo dos 

operadores e máquinas e dos desperdícios ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento, desde os fornecedores das matérias-primas até à entrega do 

produto ao cliente.  

2.3.1.1 Construção dos mapas do fluxo de valor 

De acordo com Rother e Shook (2003), para mapear o fluxo de valor de um 

processo de produção, é necessário seguir as etapas representadas na Figura 3. 

Numa primeira etapa, deve-se seguir o fluxo do produto ao longo do sistema de 

produção e observar o que acontece dentro de todo o processo. Devem ser 

definidos qual o produto ou família de produtos e o tipo de mapa a representar.  

                                            

5
 Entende-se por fluxo de valor o conjunto de todas as actividades (com ou sem valor acrescentado) 

que ocorrem desde a obtenção de matéria-prima até à entrega do produto ou serviço ao cliente final 

(Xavier e Sarmento, 2003) 
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De seguida, é representado o “Mapa do Fluxo de Valor Actual”, ou seja, o fluxo de 

valor no estado presente, mostrando as etapas actuais, atrasos e os fluxos de 

materiais e informação. Após a representação da mesma, deverá ser definido o 

“Mapa do Fluxo de Valor Futuro” que reflecte visualmente as melhorias no fluxo de 

valor actual através da eliminação de desperdícios. A partir desta análise e da base 

de dados documentada, é necessário analisar cada processo com o objectivo de 

reduzir desperdícios, diminuir tempos de operação e, principalmente, custos. Por fim, 

é necessário desenvolver um “Plano de Acção”, ou seja, definir um plano de 

trabalhos de forma a implementar as acções de melhoria identificadas no fluxo de 

valor. Elaborar estes mapas repetidamente é o melhor caminho para visualizar o 

valor e, especialmente, as fontes de desperdício (Rother e Shook, 2003, referido por 

Sebrosa, 2008).  

 

 

Figura 3 – Etapas do mapeamento do fluxo de valor.  
Fonte: Rother e Shook, 1998, referido por Pereira,2009 

A repetição destas etapas, ciclicamente, proporciona uma melhoria contínua na 

cadeia de valor, reduzindo o tempo de entrega ao cliente (lead time), bem como 

eliminando gradualmente os desperdícios (Rother e Shook, 1998, referido por 

Pereira 2009). 

A Figura 4 apresenta-se um exemplo de um mapa de fluxo de valor. Pode-se 

observar todo o fluxo de materiais e informação desde o fornecedor de 

matéria-prima ao consumidor final.  
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Figura 4 – Exemplo de um mapa do fluxo de valor.  
Fonte: Ohno, adaptado por Oda, 2008 

Para a definição do fluxo de valor futuro, devem ser tidas em consideração as 

ferramentas de melhoria da filosofia Lean, integrando-as adequadamente (Jones e 

Womack, 2003). Assim, durante a implementação da ferramenta VSM, é possível 

aplicar outras estratégias/metodologias, como o balanceamento de linhas, Kanban, 

optimização de layout's, Kaizen, entre outros. Desta forma, é possível para as 

organizações manterem-se competitivas, melhorando os seus processos de 

produção e eliminando tudo o que não agrega valor. 

2.3.1.1.1 Dados quantitativos no VSM 

Além da descrição dos fluxos de materiais e de informações para se mapear o fluxo 

de valor futuro, devem ser recolhidos os dados relativos ao processo de produção, 

ou seja, o tempo desde o pedido do cliente até à sua entrega.  
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Ohno (1997) e Shingo (1996) referem a importância dos dados que representam o 

fluxo de valor (actual e futuro) do processo pois vão servir de base para melhorar o 

fluxo de valor. Ambos defendem que não se deve perder muito tempo na recolha de 

dados, sendo mais simples e eficaz ter pouca informação mas actualizada.  

Assim, entre os dados relevantes no mapa de fluxo de valor estão o Takt Time (TT), 

os tempos de ciclo (T/C) e o lead time.  

2.3.1.1.1.1 Takt6 Time  

O Takt Time (TT) é a taxa de procura dos clientes (de quanto em quanto tempo os 

clientes compram uma unidade de produto) (Alvarez, 2001).  

Taiichi Ohno define o Takt Time como “o resultado da divisão do tempo diário de 

operação pelo número de peças requeridas por dia. Se a procura aumenta, o TT terá 

de diminuir e vice - versa.” (Alvarez, 2001), ou seja, o TT pode ser expresso pela 

equação 1. 

 )(

)(

PeríodoClientedoesNecessidad

PeríodoLíquidolOperacionaTempo
TT

 (1) 

O valor do TT é um dado importante para iniciar a representação do mapa de fluxo 

de valor actual para a família de produtos seleccionada, pois permite controlar o 

processo produtivo que se está a analisar. 

O valor do TT apenas pode ser alterado se o tempo disponível ou a procura se 

alterar e deve ser recalculado com regularidade, de acordo com as variações da 

procura.

                                            

6
 TAKT é uma palavra Alemã que significa drum beat (compasso) (Rother e Shook, 1998). 
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2.3.1.1.1.2 Tempo de ciclo e lead time 

Tanto o mapa de fluxo de valor actual como o mapa de fluxo de valor futuro são 

acompanhados na parte inferior por uma “Timeline” onde se registam o tempo de 

ciclo total do processo, que corresponde ao tempo de valor acrescentado7 do 

processo e o tempo de entrega do produto ao cliente (lead time).  

Para se saber quanto tempo é necessário para entregar uma unidade de produto ao 

cliente “actualmente”, recorre-se ao lead time, analisando os diferentes tempos de 

“espera/demora” entre as diferentes actividades presentes no processo de produção. 

Ter stock significa ter dinheiro investido e parado e nunca se sabe quando se 

recupera (os japoneses tinham a mentalidade de produzir, produzir, produzir). 

Assim, analisando e representando o lead time do processo, consegue mostrar-se à 

administração da organização que estão a empatar muito capital e que o ideal seria 

reduzir ou se possível eliminar o stock. 

O tempo de ciclo (T/C) é um dos dados mais comuns representados nos mapas de 

estado actual e futuro. Segundo Ferro (2005), o T/C corresponde ao tempo para a 

execução de uma peça, ou seja, é o tempo transcorrido entre o início e o fim de uma 

actividade num processo de produção. Segundo a Comunidade Lean Thinking, o 

T/C significa também o tempo para que o operador complete o ciclo de trabalho para 

uma unidade. A vantagem em trabalhar com este dado, é poder balancear todo o 

processo de  produção pelo TT. Segundo a Comunidade Lean Thinking, trabalhar 

com o T/C próximo do TT significa poder controlar o processo de produção. Se o T/C 

for inferior ao TT significa que o processo está fora de controlo e pode começar a 

gerar desperdício por superprodução, além de poderem estar a ser utilizados 

operadores a mais. Se o T/C for superior ao TT, não é possível satisfazer os pedidos 

dos clientes.  

                                            

7
 Entende-se por tempo de valor acrescentado o tempo durante o qual se acrescenta valor ao serviço 

ou produto. Tempos de paragem, transporte e outros são tempos de valor não acrescentado. Tempos 

de stock são também tempos de valor não acrescentado (Womack et al., 1990) 
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2.3.1.1.2 Fluxo contínuo 

Para Rother e Shook (2003), o Mapeamento do Fluxo de Valor é uma das 

ferramentas mais importantes e mais utilizadas para analisar como o fluxo de valor 

flui, como os fluxos de informações e materiais estão conectados para gerar um 

produto e quais as áreas do fluxo que devem ser melhoradas.  

Segundo Tapping e Shuker (2003), a criação de fluxo contínuo apresenta inúmeras 

vantagens para uma linha de produção, nomeadamente: 

 Redução do lead time; 

 Redução do WIP; 

 Redução do tempo de movimentação entre os processos; 

 Rápida identificação e actuação sobre os desperdícios; 

 Redução de área na unidade de trabalho; 

 Flexibilidade nas alterações de procura do cliente; 

 Redução de ordens de serviço e movimentação de pessoas; 

 Facilidade na detecção e solução de problemas; 

 Menos frustração dos trabalhadores. 

Segundo Tapping e Shuker (2003), a utilização de algumas técnicas permite obter 

um fluxo contínuo, nomeadamente: 

 Implementação do Sistema Pull: o estado ideal do fluxo contínuo é 

caracterizado pela capacidade de resposta de uma unidade de produto 

quando o cliente “puxa” a produção. Isto quer dizer numa simples frase: 

“movimentar uma peça, fazer uma peça”; 
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 Sistema Kanban8: num sistema Pull, é utilizado o sistema Kanban para obter 

um fluxo contínuo. Este sistema permite gerir o fluxo interno dos processos, 

controlar o nível de stock e garantir que o processo cliente (processo 

posterior, ou seja, processo que recebe as peças do processo anterior) só 

produz quando o processo fornecedor (processo anterior, ou seja, processo 

que envia as peças para o processo cliente) o permitir. Constitui uma maneira 

única de enviar e requerer quantidades de serviço exactamente quando este 

é necessário. O Kanban é uma forma de controlo físico e visual para 

movimentar uma unidade de trabalho através cartões, caixas, entre outras 

formas de controlo visual. Os cartões orientam a produção para produzir ou 

abastecer, ou seja, servem para autorizar a produção das peças dentro de um 

determinado volume estabelecido no cartão ou para alimentar um processo 

com materiais dentro de uma determinada quantidade estabelecida no cartão 

Kanban; 

 Supermercados: devem ser utilizados para controlar a produção quando há 

variações de tempo de ciclo entre os processos. Os supermercados, 

normalmente são implementados em conjunto com o sistema Kanban para 

formar um sistema de abastecimento.  

Frequentemente há pontos no fluxo de valor onde o fluxo contínuo não é 

possível, havendo a necessidade de fabricar em lotes. Nestes casos, é 

preciso instalar um sistema Pull com base em supermercados, onde o 

processo cliente (processo que retira as peças dos supermercados) vai ao 

supermercado do processo fornecedor (processo que coloca as peças nos 

supermercados) e retira somente as peças que precisa e quando precisa, 

permitindo ao processo fornecedor, produzir apenas para o reabastecimento 

do supermercado. Cada vez que o processo cliente retira as peças do 

supermercado do processo fornecedor, é accionado um cartão Kanban; 

                                            

8
 Kanban, significa marcador, cartão, sinal ou placa, em japonês (Chiavenato, 2004, referido por 

ProfitAbility Engineers, 2010). 
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 Just In Time (JIT): é uma filosofia de produção que consiste em produzir 

apenas o que é necessário e quando é necessário. Uma das maiores 

vantagens desta filosofia, é a redução dos stocks entre os processos e de 

produto final. Esta filosofia cria uma produção capaz de responder às 

alterações do mercado;  

 Balanceamento de Linhas: corresponde à distribuição das actividades 

sequenciais por processos, até que os valores dos seus tempos de ciclo 

estejam próximos do valor do TT, ou seja, de modo a permitir uma elevada 

utilização de trabalho de equipamentos e de mão-de-obra, e minimizar os 

tempos de espera.  

Basicamente, o balanceamento de uma linha constituída por muitas actividades de 

processamento de um produto, consiste em encontrar a solução para uma das 

seguintes alternativas:  

a) Dado um T/C, determinar o menor número de postos de trabalho necessários;  

b) Dado um número de postos de trabalho necessário, proceder à redução do 

T/C.  

Sempre que o tempo de ciclo num dado processo exceda o TT, é necessário 

acrescentar mais operadores ao processo.  

2.3.1.2 Vantagens do VSM 

O VSM, introduzido por Mike Rother e John Shook, é uma ferramenta desenvolvida 

para apoiar a implementação de uma gestão Lean em processos de produção. Para 

além da simplicidade e fácil implementação, o VSM (Rother e Shook, 2003): 

i. Ajuda a ter uma melhor percepção do fluxo de valor de toda a organização em 

vez dos processos individualmente (clarifica a dependência entre os 

processos); 

ii. Melhora a visualização da relação entre os processos e entre os fluxos de 

informação e de material; 
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iii. Ajuda a identificar não somente os desperdícios, mas também as fontes de 

desperdícios no fluxo de valor; 

iv. Separa as actividades que acrescentam valor ao cliente das que não 

acrescentam valor;  

v. Permite a elaboração de um plano para a utilização correcta de ferramentas e 

dos métodos Lean mais adequados a partir das oportunidades de melhoria 

identificadas; 

vi. É uma ferramenta qualitativa que auxilia na descrição de como uma unidade 

produtiva deve operar para criar o fluxo de valor desejável;  

vii. Descreve o que é necessário fazer para se obterem valores quantitativos, 

possibilitando a comparação entre o estado actual e o futuro;  

viii. Melhora a compreensão de sistemas complexos; 

ix. Identifica as oportunidades para implementar as ferramentas e metodologias 

Lean adequadas; 

x. Aumenta a produtividade numa organização.  

2.3.1.3 Limitações do VSM 

Para além das inúmeras vantagens listadas, esta ferramenta possui algumas 

limitações gráficas. Uma vez que o seu foco está na eliminação de desperdícios no 

fluxo de valor, esta ferramenta perde a visão das operações e das métricas 

financeiras. Por outro lado, a dimensão “tempo” parece ser a principal e, às vezes, a 

única dimensão considerada nesta ferramenta (Ohno, 1997). 

Khaswala e Irani (2004), referido por Alves et al. (2009), reconhecem a utilidade da 

ferramenta mas listam algumas limitações do VSM: 

 Dificuldade em mapear vários produtos de fluxos diferentes; 

 A falta de registo gráfico para questões de transportes, filas de espera e 

distâncias devido ao layout; 

 A falta de indicadores financeiros como o lucro, custos de operação, despesas 

com stock, entre outros; 

 A falta de gráficos para a visualização espacial do layout e manuseamento de 

material; 

 A deficiência em detalhar o conteúdo de informação do fluxo de informação; 
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 A falta de um método para escolher o tipo de melhoria a ser realizada 

inicialmente. 

2.3.2 Metodologia Kaizen  

Kaizen, é um termo japonês que, significa melhoria contínua (kai - mudança; zen - 

bom ou boa). Para o seu criador, Masaaki Imai (Ohno, 1997), quando aplicada ao 

local de trabalho, é uma metodologia baseada na identificação “contínua” de 

oportunidades de melhoria, na sua análise e implementação imediata em toda 

organização. Esta metodologia envolve todos os processos de produção e 

administrativos, e colaboradores de uma organização.  

Nesta metodologia, o ser humano é visto como o bem mais valioso das 

organizações. Desta forma, este deve ser estimulado a melhorar, continuamente o 

seu trabalho, com a responsabilidade de cumprir os principais objectivos e metas da 

organização, assim como à sua satisfação pessoal e profissional. Deve ser 

fomentada a ideia de que o trabalho colectivo prevalece sempre sobre o individual. 

Estas mudanças nos valores da organização são extremamente difíceis de ocorrer, 

mas não são impossíveis (Scotelano, 2007). 

Uma organização que oferece ao seu cliente melhores produtos e/ou serviços, mais 

rapidamente, em maior variedade e mais baratos do que os concorrentes possui a 

melhor vantagem competitiva, a longo prazo (Slack (1996), referido por Scotelano 

(2007)). 

Para identificar a necessidade da aplicação da metodologia Kaizen numa 

organização, é importante utilizar o mapeamento do fluxo de valor, pois através 

deste é possível visualizar as fontes de desperdício existentes (Ciconelli, 2007). 

Na melhoria contínua, existe sempre “alguma coisa” que pode ser melhorada a cada 

hora, dia ou mês. Não deve passar nenhum dia sem que tenha sido implementado 

algum tipo de melhoria na organização (Ciconelli, 2007).  
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2.3.3 Organização e melhoria do espaço de trabalho – Metodologia dos 

5“S” 

A metodologia dos 5“S” é uma metodologia desenvolvida no Japão. Os 5“S” 

centram-se na organização e limpeza do espaço de trabalho e na padronização dos 

processos de trabalho, de maneira a torná-los eficientes. Os principais objectivos 

desta metodologia são (Riani, 2006): 

 Melhoria da qualidade dos produtos; 

 Melhoria da qualidade de vida dos colaboradores; 

 Optimização do espaço de trabalho; 

 Aumento da segurança no espaço de trabalho; 

 Foco para o trabalho de equipa. 

Liker (2004) refere que é possível simplificar o ambiente de trabalho através da 

redução ou eliminação de desperdícios (actividades que não acrescentam valor) em 

cinco fases, formando um todo único e simples que ajudam a encarar o ambiente de 

trabalho de uma maneira totalmente nova. 

 

Figura 5 – As cinco etapas dos 5“S” 

A metodologia dos 5“S” traduz um conjunto de cinco etapas, designadas por cinco 

palavras japonesas, todas iniciadas pela letra “S” (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e 

Shitsuke) (Riani, 2006; Nielsen, 2008).  
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1) SEIRI – Triagem/Separação (Utilização) 

Seiri significa separar o que é necessário ao processo de produção e eliminar o que 

não é necessário. Manter no local de trabalho apenas o que realmente é útil, na 

quantidade certa (aplica-se a todos os aspectos do ambiente do trabalho: mesas, 

gavetas, armários, entre outros). Refere-se à eliminação de tarefas desnecessárias 

e desperdícios de recursos (inclui uma utilização correcta dos equipamentos para 

um aumento do tempo de vida destes).  

Não deve haver excessos de materiais, equipamentos ou ferramentas no local de 

trabalho. 

2) SEITON - Arrumação, Ordenação 

Seiton significa “definir um lugar e um nome para cada item e garantir que cada item 

está no seu lugar”. Implica definir os locais apropriados e os critérios para organizar, 

guardar ou dispor materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e 

dados, de modo a facilitar a sua utilização, procura, localização e arrumação.  

Devem ser criadas regras de organização para reduzir o tempo dispendido na 

procura de ferramentas e materiais, e eliminar movimentos inúteis (“cada coisa tem 

que ter nome e não pode haver nenhum item sem lugar definido”). 

3) SEISO – Limpeza/ Inspecção durante a limpeza  

Seiso significa limpeza como forma de inspecção. Significa eliminar a sujidade e os 

objectos estranhos para manter o ambiente de trabalho limpo (paredes, armários, 

tectos, gavetas, estantes, pisos), bem como manter dados e informações 

actualizados para garantir a correcta tomada de decisões.  

Cada pessoa deve conhecer a importância e os benefícios de estar num ambiente 

com a máxima limpeza possível. Assim, cada pessoa deve ser responsável por 

limpar a sua própria área de trabalho e consciencializar o grupo para não sujar.  
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Um ambiente limpo proporciona um aumento na produtividade das pessoas, 

máquinas e materiais, evitando os gastos perdidos na recuperação de itens com 

danos ou defeitos.  

4) SEIKETSU – Padronização / Normalização / Higiene e Saúde 

Seiketsu significa “padronização”: manter a ordem, limpeza e organização, através 

da criação de regras, normas e procedimentos para manter o nível atingido, ou seja, 

para manter os três “S” acima referidos de forma contínua. No contexto dos 5“S”, 

inclui outras considerações, tais como: cores, formas, iluminação, ventilação, calor, 

vestuário, higiene pessoal, e tudo o que causar uma impressão de limpeza. 

 5) SHITSUKE – Autodisciplina/Respeito  

Shitsuke significa autodisciplina, educação, respeito e harmonia. Exige que cada 

colaborador tenha conhecimento e siga as normas, regras e procedimentos. 

Esta etapa refere-se à criação de padrões éticos, morais e técnicos e à melhoria 

contínua ao nível pessoal e organizacional.  

A implementação da metodologia dos 5“S” é simples e já se obtém resultados com a 

implementação dos 3“S” iniciais. Esta metodologia é bastante estimulante para todos 

os colaboradores de uma organização. O mais difícil e desafiante é a manutenção e 

melhoria a longo prazo.  
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Capítulo III – Estudo de Caso 

3.1 Introdução  

Este capítulo tem como principal objectivo, definir uma forma de implementar uma 

gestão da produção Lean de forma a tornar a MJN competitiva. Para isso, recorre-se 

ao Value Stream Mapping (VSM) como ferramenta de identificação e análise os 

desperdícios existentes no processo de produção da MJN. A sua implementação 

será acompanhada de alguns conceitos Lean Production, nomeadamente, a 

metodologia dos 5“S”, o Balanceamento de linhas e um Kaizen, com a finalidade de 

implementar a melhoria contínua nos processos, melhorando o fluxo de valor do 

processo de produção da MJN. Desta forma, torna-se possível aumentar, o valor 

fornecido aos clientes e stakeholders. 

3.1.1 Caracterização da organização 

A organização analisada como estudo de caso nesta dissertação é uma 

multinacional, fornecedora de segunda linha (Figura 6) com instalações em Portugal, 

desde 2001. Esta organização dedica-se ao fabrico de painéis de ar condicionado e 

painéis frontais de auto-rádios (denominados durante este capítulo por PFA) para o 

seu cliente que, por sua vez, distribui para os montadores de automóveis como a 

Ford, BMW e Volkswagen Autoeuropa. Por razões de confidencialidade os nomes 

da organização e do cliente não podem ser divulgados, passando a serem 

designados ao longo do texto por MJN e VST, respectivamente.  
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Os produtos analisados na dissertação são os PFA. Escolheram-se estes produtos 

por serem os que possuem o processo mais crítico, de entre os produzidos na MJN, 

pois estava em risco a capacidade da MJN de satisfazer as necessidades de um dos 

clientes da organização (VST). Na MJN, os PFA´s são produzidos em duas linhas: 

CC (Ford) e BMW. Os PFA´s produzidos na linha CC são entregues, pela VST, à 

Ford e à Volkswagen. Os PFA´s produzidos na linha BMW são apenas entregues, 

também pela VST, à BMW. 

3.1.2 Objectivos estratégicos da MJN 

Faz parte da estratégia da MJN captar clientes novos (nacionais e internacionais), 

tais como, o grupo Matsushita, o grupo Volkswagen e o grupo Shin-Etsu Polymer 

Europe (projecto Nokia). Mas, para alcançar este objectivo e se manter competitiva 

relativamente às organizações concorrentes, a MJN necessitava implementar a 

melhoria contínua dos processos de produção, através da redução ou mesmo da 

eliminação dos desperdícios produzidos. No período em que o estudo foi realizado, 

a MJN encontrava-se em risco de satisfazer as necessidades do seu cliente. 

Face aos objectivos definidos, a direcção da MJN considerou dever ser 

implementada a filosofia Lean na gestão da produção. 

Figura 6 – Cadeia de abastecimento 

 

Ford 

 
VW 

Autoeuropa 

 

MJN 
  

VST   
  

BMW   
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3.1.3 Metodologia do estudo de caso 

A análise do estudo de caso apresentado nesta dissertação tem como finalidade 

mostrar a metodologia de implementação de uma gestão da produção Lean 

proposta para melhorar o processo de produção da MJN, e por sua vez, os efeitos 

daí decorrentes para os seus clientes e fornecedores. 

A implementação da gestão Lean na MJN, permite identificar e minimizar, ou se 

possível eliminar os desperdícios existentes no processo de produção. Para 

alcançar tais objectivos, foi elaborado, numa primeira fase, o Mapeamento do Fluxo 

de Valor (Value Stream Mapping, VSM), ou seja, o mapeamento de todas as 

actividades que ocorrem na MJN, desde a aquisição de matéria-prima até à entrega 

do produto final ao cliente (VST).  

Seguiu-se a identificação das oportunidades de melhoria e definição do fluxo de 

valor futuro. Por fim, de acordo com o proposto por Jones e Womack (2003), foi feita 

a planificação das acções a realizar para se alcançar o fluxo de valor futuro 

desejável.  

O plano de acção definido inicialmente foi o seguinte:  

1. Mapeamento do fluxo de valor do processo de produção:  

a) Representação do Fluxo de Valor Actual da MJN – VSM actual e Layout 

actual para o PFA; 

2. Análise do fluxo de valor actual da MJN: 

a) Descrição do processo de produção e fluxos de material e de informação; 

b) Determinação do Tempo de Ciclo Total do processo de Produção; 

c) Determinação do lead time de produção; 

d) Cálculo do Takt Time (TT) para o PFA. 
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3. Identificação das oportunidades de melhoria:  

a) Identificação de desperdícios e proposta de acções de melhoria para alcançar 

o fluxo de valor futuro da MJN; 

4. Definição do fluxo de valor futuro da MJN: 

a) Representação do fluxo de valor futuro – VSM futuro e layout futuro para o 

PFA; 

b) Análise do fluxo de valor futuro;  

c) Resultados das propostas de melhoria; 

5. Plano de acção sobre as oportunidades de melhoria identificadas no Fluxo de 

Valor Futuro. 

A representação dos mapas de fluxo de valor actual e futuro foi efectuada com o 

auxílio do software Microsoft Office PowerPoint (versão 2003). Esta representação 

teve como referência, a simbologia da ProfitAbility Engineers, 2008.  

A representação dos layout´s (actual e futuro) da MJN foi efectuada com o auxílio do 

software Microsoft Office Visio (versão 2003). 
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3.2 Descrição do sistema de produção actual da MJN  

O sistema de produção implementado na MJN pela organização é o sistema Push, 

ou seja, é o plano de produção que “comanda” antecipadamente as quantidades que 

se produzem (Roldão, 2002), o que significa que o processo a jusante (processo 

cliente) recebe as peças (do processo fornecedor) sem as pedir, originando 

desperdícios de excesso de produção na MJN e consequentemente a existência de 

stocks elevados entre os processos e de produto final. Este tipo de sistema de 

produção leva muitas vezes a que haja trabalho a ser executado mesmo antes de 

ser necessário, o que pode criar problemas tais como utilização de recursos em 

alguns processos que seriam melhor empregues noutros, excesso de pessoal num 

mesmo espaço ou, ainda, elevadas tarefas de retrabalho e inspecção. 

Como os planos de produção são elaborados com base na capacidade de produção 

da MJN (e não de acordo com as encomendas do cliente) e a produção é realizada 

com o intuito de ser vendida num futuro mais ou menos próximo (sistema Push), 

existe frequentemente, a necessidade de proceder a alterações do plano de 

produção, isto é, se a quantidade prevista9 pelo cliente for superior à quantidade 

produzida durante esse dia, a encomenda pode ser satisfeita se existir stock de 

produto final em armazém. Se a quantidade prevista pelo cliente for inferior à 

quantidade produzida durante esse dia, o stock de produto final, que aguarda pela 

expedição no armazém aumenta. De acordo com este sistema (Push), a capacidade 

da MJN estava em risco de satisfazer as necessidades do cliente, pois podia não 

existir quantidade suficiente de stock de produto final no armazém, para satisfazer a 

procura. 

Para dar início à produção, é enviado o plano de produção ao primeiro processo de 

fabrico, com base na capacidade do processo de produção. 

                                            

9
 Uma vez por mês, o cliente envia, por EDI, para o Planeamento e Controlo da Produção da MJN, a 

informação sobre a quantidade que prevê consumir diariamente. 
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No final do dia, um veículo transporta para as instalações da VST, a quantidade 

exacta de PFA´s pedidos para esse dia.  

3.3 Implementação do VSM 

Na fase inicial de implementação da filosofia Lean ao processo de produção da 

MJN, decidiu-se em braimstorming, pela implementação do mapeamento do fluxo de 

valor, por ser a ferramenta mais vantajosa na identificação e análise dos 

desperdícios existentes no processo de produção do PFA, na MJN. 

Antes de iniciar a elaboração do VSM actual e para analisar o processo de 

produção, seleccionou-se o produto PFA da linha CC por ser o que possui o 

processo mais crítico da MJN (estava em risco a capacidade da MJN de satisfazer 

as necessidades da VST) e por se considerar que a metodologia seguida no 

processo de produção do PFA na linha CC, poderia ser considerada como uma 

metodologia piloto para melhorar todos os outros processos de produção existentes 

na MJN. 

3.3.1 Mapa do fluxo de valor actual e layout actual 

De modo a analisar o que ocorre “actualmente” no processo de produção do PFA, foi 

efectuado o mapa de fluxo de valor actual da MJN. A elaboração do VSM actual é 

importante para se ter a noção do processo, para identificar possíveis fontes de 

desperdícios e, posteriormente, para propor acções de melhoria para a linha de 

produção CC.  
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Figura 7 – Layout actual e fluxo de materiais da MJN (Lado direito – Layout do piso 1; Lado esquerdo – Layout do piso 0) 

Legenda: 
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Figura 8 – Mapa do fluxo de valor actual da MJN para a linha 
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3.3.1.1 Análise do fluxo de valor 

3.3.1.1.1 Descrição do processo de produção e fluxos de material e 

informação 

Com foi mencionado, no ponto 3.2, o sistema de produção utilizado pela MJN é o 

sistema Push. Assim, na representação do mapa do fluxo de valor actual foi usado o 

símbolo  para representar o sentido do fluxo Push dos materiais. 

Os fluxos de informação, manual (documentos em papéis) e electrónico, estão 

representados no VSM actual (Figura 8) pelos símbolos  e , 

respectivamente.  

Inicialmente, as previsões10 de procura dos PFA´s são enviadas pelo Cliente (VST), 

mensalmente, através de Eletronic Data Interchange (EDI) para o Planeamento e 

Controlo da Produção da MJN (PCP). 

A encomenda ao fornecedor das matérias-primas, necessárias para a produção dos 

PFA´s, (Botões dos auto-rádios, Molas, Tintas, Lightpipes11, Blocos12, parafusos, 

entre outros) é realizada mensalmente via EDI, e com base na capacidade de 

produção da linha CC. A partir da entrega das matérias-primas, começa o processo 

de produção do PFA. 

O PCP, diariamente, envia para os processos de produção, a informação, sob a 

forma de papel, sobre a quantidade a produzir de cada produto (Figura 8).  

Procedeu-se em seguida, à análise e descrição dos processos (representados no 

VSM actual) e do actual fluxo de produção entre estes (representados no VSM 

actual e no layout actual). 

                                            

10
 A produção dos PFA era efectuada de acordo com a capacidade de produção da linha CC e não de 

acordo com as encomendas da VST (sistema Push), mas uma vez por mês, o cliente enviava as 
quantidades previstas diárias. 

11
 Peças transparentes que permitem a passagem de luz. 

12
 São os componentes que formam os painéis frontais de auto-rádios.  
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A matéria-prima que chega do fornecedor entra, pelo portão B, para o Armazém de 

Matéria-Prima, onde é depositada para posteriormente seguir para produção (Figura 

9). 

 

Figura 9 – Entrada da matéria-prima, pelo portão B, que segue para o armazém de matéria-prima. 

O processo de produção da linha CC tem início no processo de Moldagem 

(Molding).  

1º Processo: Molding (Mold.) – Injecção de Plástico ou Moldagem dos PFA. No 

1º processo, é efectuada a injecção de quase todos os Blocos utilizados na 

produção do PFA (excepto as referências compradas). Os Blocos comprados, 

quando chegam à MJN, são movimentados imediatamente para o 5º processo 

(PQC). 

Terminado o processo de Molding, as peças são enviadas para o processo Jigging 

(Figura 10).  

 

Figura 10 – Fluxo das peças entre o Molding e o Jigging. 
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2º Processo: Jigging – Colocação dos Botões13 em Suportes para Pintar e Pré-

cozedura dos Blocos. O 2º processo serve apenas para encaixar os Botões dos 

auto-rádios em pequenos suportes e pré-cozedura dos Blocos para posteriormente 

seguirem para a preparação para a pintura (3º processo). 

3º Processo: Preparation (Prep.) – Preparação para a Pintura. No 3º processo, 

as peças aguardam para a entrada no Sprimag (área dedicada e protegida, para 

limpeza e preparação antes das peças iniciarem o processo de Pintura –  

4º processo). Este processo é realizado na mesma área que o processo PQC  

(5º processo) – Figura 11. 

 

Figura 11 – Fluxo das peças desde o Jigging, passando pelo processo Preparation e área Sprimag, 

até à Pintura. 

Depois de limpas, as peças são pintadas. 

4º Processo: Painting (Paint) – Pintura. No 4º processo os Blocos e os Botões dos 

auto-rádios são pintados. Após a pintura, as peças são colocadas em dois fornos 

existentes nesta área (Figura 11). Ao saírem dos fornos as peças são colocadas na 

“linha Pintura”, onde são retirados os Botões dos pequenos suportes (colocados no 

2º processo).  

                                            

13
 Os Botões fazem parte da estrutura dos painéis frontais de auto-rádios. Só na Montagem final (8º 

Processo) é que eles são encaixados nos Blocos para formarem o Produto final (PFA). 
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Da Pintura, as peças seguem para o quinto processo da linha CC. 

5º Processo: PQC (Production Quality Control) – Controlo de qualidade das 

peças. No 5º processo é efectuada uma inspecção intermédia de todas as peças 

que vêm da pintura (Painting). Neste processo, são também inspeccionados os 

Blocos comprados. Este processo é realizado na mesma área do processo de 

preparação de pintura (Figura 12). 

A existência deste processo, implica a existência de um processo onde apenas são 

efectuadas actividades que não acrescentam valor ao processo de produção do PFA 

na linha CC. Uma possível eliminação deste processo pode implicar uma redução na 

área de produção onde este está localizado.  

 

Figura 12 – Fluxo das peças entre a Pintura e o PQC. 

Após efectuar a inspecção intermédia das peças umas seguem para Printing, outras 

para Laser. 
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6º Processo: Laser e Printing (Laser e Print.). No 6º processo, os Botões dos 

auto-rádios provenientes do PQC, seguem para Laser, para serem cortados e os 

Blocos seguem para Printing, para os processos de impressão Serigrafia14 ou 

Tampografia15 (Figura 13). 

 

Figura 13 – Fluxo de peças entre o PQC e os processos Laser e Printing. 

Uma vez terminadas as actividades dos processos Laser e Printing, as peças 

seguem (por elevador16) para os processos de Montagem Final – Assy 1, Assy 2 e 

Inspecção Final (situados no piso 1 – Figura 14).  

                                            

14
 Serigrafia ou silk-screen é um processo de impressão directa de tinta sobre vários tipos de 

materiais, superfícies, espessuras ou tamanhos, com diversos tipos de tintas ou cores, no qual as 

imagens são reproduzidas (através de uma pedra preparada) utilizando-se telas de tecidos 

impermeáveis. A serigrafia, pode ser realizada por pessoas (mecânica) ou por máquinas 

(automática).  

15
 A Tampografia é um processo de impressão indirecta de tinta utilizado para peças pequenas e de 

superfícies arredondadas, com por exemplo: esferográficas, isqueiros, entre outros. A Tampografia 

consiste na transferência de tinta de uma matriz para a peça a ser decorada através do tampão de 

silicone (almofada) que se adapta à forma do objecto a gravar.  

16
 Os elevadores são exclusivos para peças. As pessoas utilizam as escadas ao lado dos elevadores. 
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7º Processo: Assy 1 (Assembly 1) – Processo 1 da Montagem final. No 7º 

processo, é aplicado um lubrificante específico (Grease) e os Blocos seguem para a 

Máquina de Colagem Térmica (HSM), depois é efectuado o encaixe dos Botões em 

Blocos para a Prensa a Quente (HPM), onde os Blocos são soldados/encaixados 

uns aos outros através de pressão e calor. 

8º Processo: Assy 2 (Assembly 2) – Processo 2 da Montagem final. No 8º 

processo é efectuada a montagem nos Blocos dos Botões e restantes componentes 

(molas, Lightpipes e parafusos, entre outros). 

9º Processo: Insp. (Inspection) – Inspecção Final na Montagem final. No 9º 

processo, que tal como a Assembly 1 e 2 faz parte da Montagem Final, realiza-se a 

última inspecção e os últimos retoques de todas as peças, antes de serem enviadas 

para expedição. 

Terminada a montagem final, o produto acabado (PFA) é enviado por elevador, 

Figura 14, para a realização do último processo.  

Uma possível transferência destes processos para o piso 0 permitirá reduzir os 

tempos de transporte entre os processos Laser e Printing e a Montagem Final  

(evita-se a utilização do elevador para transportar as peças de um piso para outro). 

 

Figura 14 – Fluxo de peças desde os processos Laser e Printing aos processos de Montagem Final. 
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10º Processo: Exp. (Expedition) – Expedição. O 10º e último processo, 

corresponde à movimentação dos PFA´s para a VST – Figura 15. 

 

Figura 15 – Fluxo de peças entre a Montagem Final e o armazém. 

No final do dia, um veículo transporta para as instalações do cliente os PFA 

produzidos durante esse dia. 

Na representação do mapa do fluxo de valor actual foi usado o símbolo  para 

representar o controlo visual de stock, que é feito em cada processo de produção. 

Este controlo é efectuado todos os dias e normalmente no início do dia de trabalho. 

3.3.1.1.2 Timeline 

Após a descrição do processo de produção da MJN, foram recolhidos os tempos 

associados a cada processo, nomeadamente, o tempo de ciclo total do processo de 

produção (T/C Total) e o lead time. Estes foram representados, na Figura 8, por 

baixo da descrição dos processos, numa Timeline (os T/C estão representados a 

verde e o lead time a Azul). 
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3.3.1.1.2.1 Tempo de ciclo total do processo de produção 

Para determinar o tempo necessário para que as actividades de cada processo 

sejam realizadas, procedeu-se ao cálculo do tempo de ciclo de cada processo 

(Quadro 1) e posteriormente ao Tempo de Ciclo Total do processo de produção (T/C 

Total). 

O método utilizado para determinar cada T/C foi o seguinte. Observou-se cada 

processo e, com um cronómetro, registou-se o tempo de execução. No final das 

observações de todos os processos somaram-se os tempos de ciclo e obteve-se o 

T/C Total, ou seja, o Tempo de Valor Acrescentado. O valor obtido foI  

185,53 segundos, ou seja, aproximadamente 3 minutos, para executar cada PFA. 

Quadro 1 – Tempo de ciclo de cada processo no fluxo de valor actual. 

Processo Tempo de Ciclo  
(segundos) 

Molding 63,00 

Jigging NA 

Preparation 11,60 

Painting 69,93 

Laser e 
Printing 

5,00 

Assy 1 20,00 

Assy 2 16,00 

Em termos de tempo de valor acrescentado, significa que se estivesse numa 

organização perfeita demoraria, num fluxo contínuo, cerca de 3 minutos a produzir 

um PFA. 

Após o cálculo do tempo teórico necessário para satisfazer o pedido do cliente (TT), 

e do T/C Total do processo de produção, será identificada a localização de cada 

processo de produção do PFA na linha CC (Figura 7), assim como o actual fluxo de 

materiais que ocorre entre eles. Serão também analisadas as funções e actividades 

destes processos e os fluxos de informação e de materiais entre estes (Figura 8).
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3.3.1.1.2.2 Lead time ou Tempo de aprovisionamento de produção 

Observando a linha do lead time (valores a azul) na Figura 8, identificam-se 39 dias 

até ao início da execução do primeiro processo (Molding). Este valor corresponde ao 

período de tempo que decorre entre o momento em que a encomenda de matéria-

prima é efectuada (o planeamento da produção, a compra de matérias-primas ao 

fornecedor e a chegada da matéria-prima à MJN), até ao momento em que os PFA´s 

são entregues à VST.  

Entre o “Molding” e o PQC, não existe tempo de espera. No PQC, existe uma 

inspecção visual de 20 segundos.  

O período de tempo que a peça leva a sair dos processos “Laser e Printing” e a 

entrar no “Assy1” é de 3,8 dias. Para entrar no processo “Assy2”, a peça necessita 

de mais 0,4 dias (9 horas e 36 minutos), e 0,1 dias (2 horas e 24 minutos) para 

entrar no processo “Inspection” (neste processo é efectuada uma inspecção visual, 

com tempo médio de 108 segundos, antes de seguir para a “Expedição”). Para 

entrar para expedição a peça aguarda 0,9 dias (21 horas e 36 minutos que a peça 

ficava em stock até seguir para o cliente). 

Ainda para o cálculo do lead time, foi também contabilizado o stock que a VST 

(cliente) tem em casa à consignação17 e que faz parte do contrato estabelecido entre 

fornecedor e cliente, ou seja, 3,5 dias. 

Concluída a análise ao lead time do processo, obteve-se o seguinte resultado: 

Lead Time = (39+3,8+0,4+0,1+0,9+3,5 =) 47,7 dias, ou seja, 47 dias, 16 horas e  

48 minutos é o tempo necessário para produzir e entregar os PFA´s à VST. 

                                            

17
 Significa que a VST comprava a mercadoria à organização em estudo e pagava apenas aquilo que 

vendia aos seus clientes. 
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Ao terminar o processo de produção, verificou-se a existência de 42 dias de produto 

final parado, ou seja, 42 dias de stock no armazém de matéria-prima. Este elevado 

tempo de stock é uma das principais causas identificadas para os elevados custos, 

pois “stock = Sleeping Money”, ou seja, ter stock significa ter dinheiro investido e 

parado e nunca se sabe quando se recupera (os japoneses tinham a mentalidade de 

produzir, produzir, produzir). Face aos tempos observados conclui-se que o ideal 

seria reduzir ou, se possível eliminar, o stock.  

3.3.1.1.3 Cálculo do Takt Time 

Antes de proceder à identificação de oportunidade de melhoria, é importante saber 

de quanto em quanto tempo a VST compra uma unidade de PFA, em quanto tempo 

deve ser concluída a produção de um PFA. Neste contexto, procedeu-se ao cálculo 

do Takt Time (TT). 

Para o cálculo TT é necessário conhecer a necessidade diária do cliente e o tempo 

operacional líquido disponível diariamente para produzir o PFA. 

 
ClientedoesNecessidad

LíquidolOperacionaTempo
TT  (2) 

Para o cálculo do TT considerou-se o valor da previsão do cliente num dia,  

648 unidades de PFA. Escolheu-se este valor como valor “padrão” por ser um valor 

crítico, ou seja, um valor que a MJN, numa situação de funcionamento normal, podia 

não ter a capacidade de satisfazer. Considerando, que cada dia de trabalho 

corresponde a 8 horas (480 minutos) e que durante esse período de tempo existem 

30 minutos para almoço e 20 minutos de intervalo (10 minutos de manhã e  

10 minutos à tarde), conclui-se que o tempo operacional líquido de trabalho por dia é 

de 430 minutos (25 800 segundos por dia).  

Desta forma, o TT é de 39,8 segundos, ou seja, em cada 39,8 segundos deve ser 

concluída a produção de um PFA. 

 O ideal seria desenvolver um fluxo contínuo baseado no TT do processo de 

produção, ou seja, produzir de acordo com o TT.  
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3.3.2 Identificação de desperdícios e proposta de acções de melhoria 

Uma vez representado o VSM actual, está constituída a base para melhoria e 

posterior criação do VSM futuro.  

Numa primeira observação do modo de gestão e organização da MJN  

identificaram-se alguns problemas que podem ser possíveis causas de desperdício 

no fluxo de valor, nomeadamente:  

 Planeamento e Controlo da Produção ineficientes (frequente incumprimento 

do plano de produção e consequente necessidade de proceder à sua 

alteração) gerando erros sistemáticos;   

 Layout da linha de produção complicado e desorganizado, o que provoca 

movimentações desnecessárias, fluxos sobrepostos, e consequentemente um 

aumento do lead time e da distância percorrida pelos colaboradores, e pelos 

produtos; 

 Processos não balanceados: elevados tempos de ciclo nos processos 

Molding, Painting e Montagem Final (Assy 1 e Assy 2), dificultando a 

capacidade de responder aos pedidos do cliente; 

 Stocks elevados e não balanceados de materiais entre os processos e de 

produto final (42 dias), que provocam excesso de material de algumas 

referências e falta de outras e consequentemente um aumento do lead time 

(causas: tarefas com tempos de realização exagerados, movimentações 

excessivas entre os processos e métodos de trabalhos deficientes); 

 Elevados tempos de preparação (Setup) nos processos Molding e Jigging, 

Painting, e os processos Assy 1 e Assy 2 da Montagem Final. Existem 

demasiados acertos e ajustes, falta de preparação/standardização nas trocas 

de ferramentas e moldes, e desactualização de manuais de procedimentos 

das máquinas;  

 Sistema de melhoria contínua da organização inexistente. 
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Assim, após a representação do fluxo de valor actual do processo de produção, e 

com o objectivo de simplificar o fluxo de materiais e de melhorar o fluxo de 

informação, antes de proceder à representação do fluxo de valor futuro (VSM futuro), 

procedeu-se à proposta de possíveis acções de melhoria para eliminar os 

desperdícios identificados. Assim, ao analisar o VSM actual para a linha CC, 

considerou-se:  

A. Estabelecer um plano de produção e de entregas, com base no plano de 

encomendas do cliente. Assim, produz-se somente o que o cliente 

encomenda. O actual sistema de produção (sistema Push) é elaborado com 

base na capacidade de produção da MJN (e não de acordo com as 

encomendas do cliente), o que origina a necessidade de proceder a 

alterações no plano de produção. Desta forma, a capacidade da MJN estava 

em risco de satisfazer as necessidades da VST, uma vez que podia não 

existir quantidade suficiente de stock de PFA no armazém de Matéria-Prima, 

para satisfazer a procura. 

B. Actuar sobre os tempos de ciclo dos processos:  

o Molding e Painting (T/C igual a 63 segundos e 69,93 segundos, 

respectivamente). Inicialmente, propõe-se o agrupamento dos 

processos Molding e Painting com os processos Jigging e Preparação 

para a Pintura, respectivamente, uma vez que apresentam tempos de 

ciclo muito elevados. O objectivo é formar um fluxo contínuo entre as 

actividades presentes em cada processo. Após o agrupamento destes 

processos, devem ser recolhidos e analisados novos valores dos 

tempos de ciclo. Se estes tempos de ciclo não corresponderem aos 

resultados pretendidos, deverão ser realizadas acções de melhoria 

recorrendo ao balanceamento destes processos até que os valores dos 

tempos de ciclo estejam próximos do valor do TT (39,8 segundos); 

o Assy 1 e Assy 2 da Montagem Final (T/C = 20 segundos e  

16 segundos, respectivamente). Propõe-se, numa fase inicial, o 

agrupamento dos processos Assy 1 e Assy 2 da Montagem Final, uma 

vez que o somatório dos tempos de ciclo destes processos  

(36 segundos) é aproximado do valor do TT (39,8 segundos).  
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C. Actuar sobre as actividades de inspecção visual e retrabalho das peças, 

uma vez que são actividades de valor não acrescentado. Com o objectivo de 

implementar um fluxo contínuo nos processos de produção do PFA na linha 

CC, reduzindo os tempos de espera com as inspecções visuais e retrabalho 

nos processos PQC e Inspecção Final, propõem-se as seguintes acções de 

melhoria: 

o Eliminar o processo PQC (tempo de espera de 20 segundos). Se o 

agrupamento dos processos Moulding e Jigging, e Preparação para a 

Pintura e Painting, for suficientemente robusto (valores dos tempos de 

ciclo próximos do valor do TT), é possível eliminar o processo PQC, e 

com estes, as inspecções visuais e actividades de retrabalho das 

peças que saem da Pintura; 

o Reduzir o tempo de espera com a Inspecção Final (108 segundos). 

As peças provenientes dos processos Assy 1 e Assy 2 da Montagem 

Final são as que sofrem mais actividades de inspecção e retrabalho. 

Assim, propõe-se que estas actividades passem a ser efectuadas 

apenas no processo de Montagem Final. Para isso, propõe-se a 

criação de um posto único de inspecção visual e de retrabalho, 

localizado na área de Montagem Final, para onde serão encaminhadas 

todas as peças com problemas no processo de produção do PFA. Este 

posto deverá ter apenas uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro. Desta 

forma, os processos Assy 1, Assy 2 e Inspecção Final passam a formar 

um processo único de Montagem Final. Espera-se, com esta proposta, 

reduzir os tempos de ciclo da Montagem Final e os tempos de espera 

com as inspecções visuais e actividades de retrabalho das peças 

(actividades de valor não acrescentado). Finalmente, devem ser 

recolhidos e analisados os novos valores dos tempos de ciclo das 

actividades do processo único de Montagem Final, através do seu 

balanceamento. Deverão ser realizadas acções de melhoria recorrendo 

ao balanceamento da Montagem Final, até que os valores dos tempos 

de ciclo estejam próximos do valor do TT (39,8 segundos). 



 

 50 

D. Alterar o Layout do processo de produção do PFA na linha CC. A 

eliminação do processo PQC implica uma redução na área de produção onde 

este está localizado. Para além destas alterações ao nível do Layout do 

processo de produção do PFA na linha CC, propõe-se: 

o Ampliação da área onde estão localizados os processos Laser e 

Printing. A área onde estão localizados os processos Laser e Printing, 

deve ser ampliada, de forma a incluir os processos Laser, Printing e 

Montagem Final, ou seja, devem ser organizadas as células do 

processo Laser e a célula do processo Printing, de forma poder 

transferir as células da Montagem Final do piso 1 para o piso 0. Esta 

transferência permitirá reduzir os tempos de transporte entre os 

processos Laser e Printing e a Montagem Final (evita-se a utilização do 

elevador para transportar as peças de um piso para outro); 

E. Reduzir o lead time de produção. Reduzindo o lead time de produção, 

reduz-se o tempo total que as peças levam a atravessar os processos, 

incluindo o período de tempo que as peças ficam paradas e sem valor 

acrescentado. Assim, para além da já mencionada, redução dos tempos de 

espera com inspecções visuais e de retrabalho, e da redução dos tempos de 

transporte entre os processos Laser e Printing e os processos pertencentes à 

Montagem Final, o lead time de produção pode ser reduzido através da: 

o Redução do Stock intermédio entre os processos (WIP) ou Work In 

Process, através da criação de locais de interrupção de fluxo (para 

armazenar as peças) para as situações em que não é possível que o 

fluxo seja contínuo. Estes locais chamam-se supermercados. A sua 

implementação deverá ser efectuada em conjunto com a do sistema 

Kanban (através da implementação de cartões Kanban). Basicamente, 

quando um processo precisar de material, apenas tem de ir aos 

supermercados, ou seja, na prática, o processo cliente (processo que 

retira as peças dos supermercados) vai ao supermercado do processo 

fornecedor (processo que coloca as peças nos supermercados) e retira 

somente as peças que precisa e quando precisa, permitindo ao 

processo fornecedor, produzir apenas para o reabastecimento do 

supermercado.  
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Cada vez que o processo cliente retira as peças do supermercado do 

processo fornecedor, é accionado um cartão Kanban. 

Como o “disparo” da produção (uma vez que este sistema é um 

sistema de produção Push), se encontra no início do processo de 

produção da linha CC, deverá ser colocada uma “caixa de correio 

Kanban”. Nesta, serão recolhidos, tratados e processados os cartões 

Kanban. 

A implementação de supermercados, em conjunto com a do sistema 

Kanban implica a formação de um sistema de abastecimento que 

controla e melhora os fluxos de material e informação, assim como, o 

stock intermédio entre os processos. 

o Redução do stock de produto final (42 dias). A organização destina 

uma parte considerável da área do Armazém de Matéria-Prima para o 

stock de produto acabado e isto deve-se, em grande parte, ao facto de 

esta trabalhar de acordo com o sistema de produção Push. Este tipo 

de sistema de produção faz com que peças sejam produzidas para 

uma futura utilização e, quando a previsão falha, os stocks finais 

aumentam. Um possível motivo para a existência de tais valores 

elevados está na cultura de stocks de segurança como 

“amortecedores” das oscilações das vendas e numa deficiência no 

planeamento da produção.  

Assim, para reduzir este problema considera-se que os pedidos dos 

clientes devem ser enviados para um supermercado final 

(expedição). A sua implementação possibilitará o envio das peças 

para a VST de forma imediata, ou seja, apenas se recolhe, no 

supermercado, a quantidade da procura desejada e todo processo será 

“disparado”.  

Através da implementação de supermercados em conjunto com a do 

sistema Kanban, transforma-se o actual sistema de produção Push 

num sistema Pull. 
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o Redução dos tempos de setup, através da implementação do 

método Single Minute Exchange of Die (SMED). O tempo de setup 

tem em consideração tempos de preparação, desligar equipamento, 

trocar ferramenta e moldes, produtos ou ajustes, entre outros. Deste 

modo, o setup é entendido como desperdício e como tal deve ser 

reduzido ou mesmo eliminado. Foram detectados, nos processos 

Molding, Jigging e Painting, e nos processos Assy 1 e Assy 2 da 

Montagem Final, demasiados acertos e ajustes, a falta de existência na 

preparação/standarização das trocas de ferramentas nos 

equipamentos e a desactualização de manuais de procedimentos das 

máquinas (SMED inexistente). Uma redução do tempo de setup nestes 

processos, implica poder trocar frequentemente de ferramenta o que se 

pode traduzir num maior número de ciclos de aprendizagem que 

podem levar a uma melhoria de qualidade, através de melhoria 

contínua. 

3.3.3 Mapa do fluxo de valor futuro e layout futuro 

Com base na análise ao VSM actual e para melhorar o desempenho do processo de 

fabrico do PFA para a linha CC, foi necessário desenvolver um mapa que traduzisse 

a situação desejável para o fluxo de valor. Esta situação desejável teria de 

responder às expectativas de melhoria esperadas. 

Após a identificação de desperdícios e propostas de acções de melhoria no VSM 

actual, serão identificadas, as melhorias no Layout da MJN para cada processo do 

PFA na linha CC (Figura 16), assim como o fluxo de materiais futuro que ocorre 

entre eles. Serão também analisadas as funções e actividades destes processos e 

os futuros fluxos de informação e de materiais entre estes (Figura 17). 
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Figura 16 – Layout futuro e respectivo fluxo de materiais da MJN 
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Figura 17 – Mapa do fluxo de valor futuro da MJN para a linha CC 
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3.3.3.1 Análise ao fluxo de valor  

Descrição do processo de produção e fluxos de material e de informação.  

O mapa do fluxo de valor futuro (Figura 17) reflecte visualmente as melhorias no 

fluxo de valor actual através da eliminação de desperdícios da linha CC. Neste 

ponto, serão identificadas e demonstradas as implicações destas acções de 

melhoria no VSM futuro e no layout futuro da MJN. 

A instalação de supermercados entre os processos permite controlar e melhorar o 

fluxo de material, uma vez que servem de locais de interrupção de fluxo para as 

situações em que não é possível que este seja contínuo. Este sistema Pull com base 

em supermercados, onde o processo cliente vai ao supermercado do processo 

fornecedor, e retira somente o que precisa e quando precisa, permite ao processo 

fornecedor, produzir apenas para o reabastecimento do sistema.  

Estes supermercados estão representados na Figura 17, pelo símbolo . 

Em conjunto com a instalação de supermercados, é efectuada a implementação do 

sistema Kanban, para formar um sistema de abastecimento. 

 Na Figura 17, utilizou-se o símbolo , para representar o local onde é colocada a 

“caixa de correio Kanban” (local existente no início do processo de produção, onde 

serão recolhidos, tratados e processados os cartões Kanban do PCP para os 

processos fornecedores – Figura 18). 
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Figura 18 – Representação da transferência de informação, através de sistema Kanban, entre o PCP 

e o supermercado de matéria-prima. 

Os cartões Kanban são utilizados como informação de produção para o processo 

fornecedor. Na prática, o movimento Kanban é accionado, quando o processo 

cliente retira as peças, existentes nos supermercados, que precisa e quando precisa 

do processo fornecedor. O símbolo , representa o movimento Kanban entre os 

processos existentes na linha CC. 

A Figura 19 representa um dos cartões Kanban implementado na MJN. O cartão 

Kanban, fornece dados informativos relevantes para coordenar e controlar o fluxo de 

informação na linha CC. Os dados nele contido são: 

i. A referência da peça a ser produzida (referência CD 132K7); 

ii. A linha de produção onde a peça está a ser produzida (linha de produção 

CC); 

iii. O processo fornecedor, ou seja, o processo que fornece a peça ao processo 

cliente (onde produzir). Na figura, o processo fornecedor é o processo 

Painting; 

iv. O processo cliente, que recebe a peça do processo fornecedor (para onde 

produzir). Na figura, o processo cliente é o processo Printing; 
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v. A localização do stock da peça que sai do processo cliente (de acordo com a 

informação expressa no cartão, as peças que saem do Printing, são 

encaminhadas para a rack supermercado do Printing);  

vi. O tipo de embalagem (“Caixas brancas”); 

vii. O número de peças da etiqueta (o “Número da Etiqueta”, significa que este 

cartão Kanban corresponde ao primeiro de três cartões existentes); 

viii. A quantidade de peças por caixa (quanto produzir). Na figura, o cartão 

Kanban indica que cada caixa leva 50 peças.  

 

Figura 19 – Representação dos cartões Kanban para a linha CC. 

Assim, o sistema Kanban a ser implementado no futuro processo de produção da 

linha CC, é o sistema Kanban de produção (os cartões Kanban accionam a 

produção).  

A sua finalidade passa por tornar o sistema actual da fábrica (sistema Push ou 

sistema “empurrado”) num sistema Pull ou “puxado”, ou seja, a implementação do 

sistema Kanban servirá para coordenar o fluxo de materiais (controlando o nível de 

stock), em conjunto com a instalação de supermercados, e o fluxo de informação 

(controlando as informações sobre o que produzir e quando produzir através da 

retirada e colocação dos cartões Kanban), ao longo do processo de produção, de 

acordo com o sistema Pull.  
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Após analisar as acções de melhoria a aplicar no actual processo de produção do 

PFA, para melhorar o fluxo de materiais e de informação (instalação de 

supermercados e implementação do sistema Kanban), segue-se a análise de cada 

processo existente na linha de produção CC e os fluxos entre estes. 

A encomenda entregue à MJN continua a entrar pelo portão B do Armazém de 

Matéria-Prima (portão B). À entrada do Armazém de Matéria-Prima (Figura 20), os 

produtos são colocados numa rack supermercado de matéria-prima que, 

conjuntamente com os cartões Kanban (provenientes da caixa de correio Kanban), 

são movimentados para a área destinada ao material do Molding. Esta área 

armazena também os materiais do processo “Mold. + Jigg.” (primeiro e segundo 

processos do VSM futuro) e onde está a localizada a rack supermercado de matéria-

prima (Raw Supermarket). Estes dois processos foram agrupados uma vez que 

apresentam tempos de ciclo muito elevados. O objectivo é formar um fluxo contínuo 

entre as actividades presentes em cada um dos processos, para além de se reduzir 

espaço na respectiva área de produção. 

 

Figura 20 – Fluxo de materiais entre o armazém de matéria-prima e a rack supermercado de  

matéria-prima. 

Para iniciar a produção, o primeiro processo da linha (processo cliente “Mol. + Jigg.”) 

retira o cartão Kanban desse supermercado para obter a informação referente à 

produção (o que produzir, quanto produzir, onde produzir e para onde produzir)  

(Figura 21). 
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1º Processo: Mold. + Jigg. (Molding + Jigging) – Injecção de Plástico, 

Colocação dos Botões em Suportes para Pintar e Pré-cozedura dos Blocos 

antes de Pintar. O 1º processo passa a ser a junção dos 2 primeiros processos do 

VSM actual (Molding e Jigging). É neste processo que se efectua a injecção de 

plástico em conjunto com a colocação/encaixe dos Botões em suportes para pintar e 

posterior pré-cozedura dos Blocos antes de pintar (2º processo).  

VSM actual VSM futuro 

 
 

Figura 21 – Comparação entre os processos Mold e Jigging do VSM actual e o processo Mold. + 

Jigg. do VSM futuro. 

Começam por se criar as condições para ter um fluxo linear entre os processos 

Molding e Jigging. Depois das peças estarem “jigadas” (com os Botões encaixados 

nos suportes para serem pintados), colocam-se dentro de uma caixa (embalagem) 

que é enviada para uma rack supermercado (Paint Supermarket – Figura 22) para 

fornecer o 2º processo de produção. 

 

Figura 22 – Fluxo de peças entre o Molding + Jigging e a rack supermercado de pintura (Paint 

Supermarket). 
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2º Processo: Prep. + Paint. (Preparation ou Sprimag + Painting) – Preparação 

de pintura e Pintura. No 2º processo preparam-se (no Sprimag) e pintam-se (no 

processo de pintura) os Blocos e os Botões dos PFA. Este 2º processo representa a 

junção dos processos Preparation e Painting do VSM actual (Figura 23). 

Nesta fase do processo de produção, o processo Mold. + Jigg., fornece as peças 

para o processo cliente Prep. + Pint. O segundo processo da linha (processo cliente 

Prep. + Pint) retira da rack supermercado de Pintura (fornecida pelo processo Mold. 

+ Anel.), o cartão Kanban que tem a informação referente à sua produção (o que 

produzir, quanto produzir, onde produzir e para onde produzir) – Figura 23. 

VSM actual VSM futuro 

  

Figura 23 – Comparação entre os processos Prep. e Paint do VSM actual e o processo Prep. + Pint. 

do VSM futuro. 

Assim, o material em stock no supermercado de Pintura vai passar pelo Sprimag 

(área dedicada e protegida para limpeza e preparação das peças) antes de ser 

pintado. Unir estes processos (Preparation e Painting, no VSM actual) implica um 

fluxo de material linear e contínuo desde a preparação até à pintura onde as peças 

são pintadas e onde se efectua a cura no forno, para terminar o processo de pintura. 

Em relação às alterações no layout actual, pode-se verificar que o processo de 

Preparação para a Pintura passou a ser efectuado apenas no Sprimag, em vez de 

ser realizado na área do processo PQC (Figura 24). 
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Layout actual Layout futuro 

  

Figura 24 – Comparação entre o fluxo de peças do layout actual e do layout futuro nos processos de 

Preparação de pintura e Pintura. 

Após o processo de pintura, os Blocos e Botões dos auto-rádios seguem para uma 

outra rack supermercado (Printing + Laser Supermarket) – Figura 25, para fornecer 

os processos de Laser e Printing. 

Na Figura 25, pode-se visualizar um melhor aproveitamento do espaço nos 

processos de Preparação de Pintura e PQC, após se retirarem bancadas e racks de 

stock. 
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Figura 25 – Fluxo de peças entre o processo de Pintura e o supermercado do 3º processo (Printing + 

Laser Supermarket). 

Os Blocos comprados que chegam à MJN, passam a seguir directamente para o 

Printing, onde iniciam o seu processo de produção, em vez do anterior processo 

PQC (no VSM actual estes Blocos seguiam para o processo PQC), que deixa de 

existir, ou seja, é eliminada a inspecção visual intermédia das peças que provêm dos 

processos anteriores (Figura 26). 

A eliminação do PQC, implica uma eliminação de cerca de 20 segundos de tempo 

de espera criados na sequência de inspecções visuais e retrabalhos das peças que 

saem do processo da Pintura. 

3º Processo: Laser e Printing. No 3º processo, não são propostas alterações. Os 

Botões, tal como no VSM actual, continuam a seguir para Laser para serem cortados 

e os Blocos continuam a seguir para Serigrafia ou Tampografia (Printing).  

A informação presente no cartão Kanban do supermercado Printing + Laser, indica 

ao processo cliente (Printing + Laser) quantos Botões são cortados no processo 

Laser e quantos Blocos são impressos por Serigrafia ou Tampografia, no processo 

Printing. Neste cartão Kanban, é também indicada a informação sobre qual o 

processo cliente para onde vão ser fornecidas as peças, após a finalização do 

processo (o processo Laser e Printing vai fornecer o processo Assembly – último 

processo do VSM futuro). 
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VSM actual VSM futuro 

 

 

Figura 26 – Comparação entre os processos PQC, Laser e Printing do VSM actual e os processos 

Prep. + Pint. e Laser e Printing do VSM futuro. 

Para as peças que saem dos processos Laser e Printing é também criada uma rack 

supermercado (Assembly Supermarket). Este supermercado fornece as peças para 

o último processo do VSM futuro para a linha CC (4ºProcesso) (Figura 27). 

 

Figura 27 – Fluxo de peças entre o supermercado Printing + Laser (Printing + Laser Supermarket) e 

os processos Printing e Laser. 
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4º Processo: Assembly (Montagem Final). No VSM actual verificou-se que os 

processos Assy 1 e Assy 2 estão mal organizados. No VSM futuro, o agrupamento 

dos processos Assy 1 e Assy 2 e Inspecção Final, formam um único processo 

(Assembly ou Montagem Final). Este processo passa a receber as peças 

provenientes dos processos Laser e Printing, através do supermercado da 

Montagem Final (Assembly Supermarket). Assim, a Montagem Final dos PFA´s, 

passa a ser efectuada através da seguinte sequência de actividades: 

1º) Grease e colocação dos blocos nas máquinas HSM e HPM; 

2º) Montagem dos Botões nos Blocos; 

3º) Controlo final (inspecção visual). 

A criação de um posto único de inspecção visual e de retrabalho, localizado na área 

de Montagem Final, para onde são encaminhadas todas as peças com problemas 

no processo de produção do PFA implica uma redução dos 108 segundos de tempo 

de espera, criados na sequência de inspecções visuais e retrabalhos das peças 

durante o processo de produção no VSM actual.  

Esta alteração, implica também, a redução dos actuais 0,1 dias de lead time entre os 

processos Assy 2 e Inspecção Final, e de 0,9 dias de lead time entre os processos 

Inspecção Final e Expedição. 

Este processo passa a ser o único que recebe a programação do cliente do PCP, 

desta forma, é este processo que passa a controlar a produção de todos os 

processos anteriores de acordo com a procura. 

Continuam a fazer parte do contrato estabelecido pelo fornecedor (MJN) e cliente 

(VST), os 3,5 dias de stock para consignação. 
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VSM actual VSM futuro 

 

 

Figura 28 – Comparação entre os processos Laser e Printing, e de Montagem Final do VSM actual e 

os processos Laser e Printing, e Montagem Final do VSM futuro. 

No layout futuro, criou-se uma área ampla no andar térreo (piso 0). No layout actual, 

esta área era ocupada pelos processos Laser e Printing. O layout futuro passou a 

incluir os processos Laser, Printing e Assembly. Organizaram-se as células do 

processo Laser e a célula do processo Printing e, foi realizada, a transferência das 

células de Assembly do piso 1 para o piso 0. Esta transferência permitiu reduzir os 

tempos de transporte entre os processos Laser e Printing e a Montagem Final.  
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Layout actual Layout futuro 
 

 

Laser e Printing – Piso 0 

 

Montagem Final – Piso 1 

 

Laser, Printing e Montagem Final – Piso 0 

Figura 29 – Comparação entre o fluxo de peças do layout actual e do layout futuro nos processos 
Laser e Printing e Montagem Final do VSM actual. 

A área a amarelo, representada na Figura 29, é uma área criada fora da linha de 

produção (apenas com 1 pessoa a trabalhar a tempo inteiro) e exclusiva para 

inspecções e retrabalho das peças com problemas. Desta forma, são retiradas dos 

processos da linha CC as actividades de inspecção e retrabalho, que implicam 

elevados tempos de espera (valor não acrescentado). 
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Com a finalização do 4º processo, o produto acabado está pronto para seguir a 

“Expedição”. Enquanto no VSM actual existe um processo dedicado à Expedição, no 

VSM futuro as peças que saem da Montagem Final seguem para o armazém de 

matéria-prima (Figura 30), para uma rack supermercado exclusiva para o produto 

final (Figura 31). Esta rack tem como objectivo reduzir o tempo na recolha de 

produto final para a expedição, ou seja, uma vez que o produto acabado, 

proveniente da montagem final, está localizado e organizado na mesma rack, a 

entrega ao cliente torna-se mais fácil e organizada.  

 

Figura 30 – Fluxo do PFA para a Expedição no VSM futuro. 

Layout actual Layout futuro 

 

  

Figura 31 – Comparação entre a Expedição no VSM actual e no VSM futuro. 
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O sistema de produção Pull, com base em supermercados em conjunto com a 

implementação do sistema Kanban, permitiu passar os stocks de produto acabado 

(PFA) para níveis controláveis e evitar assim, a sobreprodução no Armazém de 

Matéria-Prima. No final do dia, o produto final (produzido durante esse dia), vai ser 

transportado por um veículo da MJN para as instalações do cliente.  

3.3.4 Resultados das propostas de melhoria 

Com as acções de melhoria (implementação de racks supermercado em conjunto 

com a aplicação de cartões Kanban, eliminação dos processos PQC e redução das 

actividades de inspecção visual e de retrabalho na Inspecção Final do VSM actual, o 

agrupamento dos processos Molding e Jigging, Preparation e Painting, Assy 1 e 

Assy 2 do VSM actual) mencionadas na análise do fluxo de valor actual – ponto 

3.3.1.1 – e implementadas no fluxo de valor futuro, consegue-se: 

 Garantir um fluxo contínuo através do agrupamento entre os processos 

Molding e Jigging, os processos de Preparação de Pintura e Pintura, e os 

processos Assy 1, Assy 2 e Inspecção Final da Montagem Final; 

 Eliminar o tempo de espera com as actividades de inspecção visual e de 

retrabalho, através da eliminação do processo PQC. A eliminação deste 

processo permitiu também uma redução na área onde este estava localizado. 

 Reduzir os tempos de transporte (movimentações/deslocações) entre os 

processos Laser e Printing e os processos pertencentes à Montagem Final, 

através da transferência das células da Montagem Final do piso 1 para a área 

onde estão localizados os processos Laser e Printing no piso 0. Esta 

transferência permitiu reduzir as deslocações entre os processos Laser e 

Printing e a Montagem Final (a utilização do elevador para transportar as 

peças de um piso para outro); 
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 Reduzir níveis de stock intermédio e de produto final através da 

implementação de supermercados, em conjunto com a do sistema Kanban, 

entre todos os processos de produção do PFA na linha CC, inclusive do 

supermercado final, para efectuar a expedição. Este último, possibilitou que 

as peças para a VST fossem enviadas de forma imediata, ou seja, apenas se 

recolhe, no supermercado final, a quantidade da encomenda efectuada pela 

VST; 

 Esta acção de melhoria proporcionou a formação de um sistema de 

abastecimento que controla e melhora os fluxos de material e informação.  

3.3.5 Plano de acção sobre as oportunidades de melhoria identificadas 

no VSM futuro 

Representado o futuro fluxo de valor (VSM futuro), começou-se a trabalhar no 

“terreno”, isto é, começaram a aplicar-se algumas ferramentas e metodologias 

identificadas em cada processo como oportunidades de melhoria e representadas na 

Figura 17 através de “nuvens”.  

Em todos os processos foi identificada a necessidade de aplicar a metodologia dos 

5“S”. Também se aplicou o Balanceamento do processo de Montagem final 

(Assembly). 

3.3.5.1 Metodologia dos 5“S”  

Durante a implementação do VSM na MJN, e focando o objectivo de melhoria 

contínua, com base no desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho, foi 

implementada a metodologia dos 5“S”. Foi agendado um sábado para os 

colaboradores irem voluntariamente organizar, arrumar e limpar a área de fabrico. 

Todos colaboraram para tornar o seu ambiente de trabalho mais saudável e 

acolhedor.  
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No início do dia, disponibilizara-se, a todos os colaboradores, folhetos informativos 

para sensibilizá-los sobre a importância e os benefícios de estar num ambiente com 

a máxima limpeza. 

Na Figura 32, podem observar-se algumas imagens recolhidas durante este dia. 

 

 

Figura 32 – Imagem de actividades desenvolvidas no dia dos 5“S” na MJN. 

Segue-se a implementação da metodologia dos 5“S” na MJN.   
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SEIRI (Triagem/Organização): analisou-se o equipamento existente no local de 

trabalho (mesas, armários, ferramentas, etc.) e separou-se o que era necessário do 

que não era necessário, ou seja, identificou-se o que era preciso para trabalhar, com 

eficácia. 

SEITON (Arrumação, Ordenação): definiu-se uma área para cada material, 

equipamento, ferramenta, caixa, informações e instruções, entre outros, 

considerando que objectos semelhantes seriam guardados em áreas contíguas. As 

pastas, armários, equipamentos, ferramentas e materiais foram etiquetados. 

SEISO (Limpeza/ Inspecção durante a limpeza): limpou-se o local de trabalho 

(equipamentos, paredes, armários, tectos, gavetas, estantes, pisos, etc.) e 

inspeccionou-se enquanto se limpava. Verificou-se que as informações disponíveis 

estavam actualizadas.  

Através da aplicação contínua dos 3S (SEIRI, SEITON e SEISO) pode garantir-se 

higiene e saúde no local de trabalho. 

SEIKETSU (Padronização/Normalização/Higiene e Saúde): colocaram-se 

avisos/instruções acessíveis e visíveis à distância para evitar erros nas operações 

de trabalho. Pintaram-se a amarelo os corredores e as áreas onde estão localizados 

os processos, e a azul as áreas de stocks de materiais para produção e de produto 

final (no armazém de matéria-prima). Sinalizou-se a área onde é mantido o lixo e 

material reciclável, a voltagem de cada tomada e a localização de extintores de 

incêndio. A área onde está localizado o processo de pintura era muito quente, 

devido à presença dos dois fornos para a cozedura das peças. Assim, foi necessário 

colocar alguma ventilação. Foi colocada mais iluminação na Montagem Final, por ser 

um local pouco iluminado. 

SHITSUKE (Autodisciplina/Respeito): Estipularam-se uma série de padrões éticos, 

morais e técnicos a serem aplicados a partir do dia dos 5“S”, entre os quais se 

destacam: 

a) A limpeza diária dos 3 minutos como rotina;  

b) A limpeza imediata do local, material ou equipamento caso este, se suja; 



 

 72 

c) A colocação de ferramentas, equipamentos ou utensílios num local apropriado 

quando já não vão ser utilizados;  

d) A formação dos colaboradores sobre a metodologia dos 5“S”. 

3.3.5.2 Balanceamento na Montagem Final da linha CC 

Os processos Assy 1 e Assy 2 do VSM actual, apresentam tempos de ciclo 

elevados, respectivamente, 20 e 16 segundos (calculados no ponto 3.3.1.1.2.1), e 

neles foram identificadas algumas fontes de desperdício, nomeadamente, 

desorganização e tempos de transporte elevados (referidos do ponto 3.3.2 deste 

capítulo), pelo que se considerou deverem ser analisados e sujeitos a um processo 

de melhoria.  

As actividades de inspecção e retrabalho, no processo de Inspecção da Montagem 

Final do VSM actual, apresentam um tempo de espera elevado (108 segundos). 

Como proposto no ponto 3.3.2 deste capítulo, considerou-se que estas actividades 

de valor não acrescentado seriam reduzidas através do seu agrupamento com os 

processos Assy 1 e Assy 2 da Montagem Final e criação de um posto de inspecção 

e retrabalho único na área da Montagem Final, para onde eram encaminhadas todas 

as peças com problemas. 

Após o agrupamento dos processos de Montagem Final e a reorganização do 

Layout (Layout futuro), recolheram-se amostras de 10 observações do tempo de 

ciclo (em segundos) para cada actividade da Montagem Final (Figura 33, Figura 34 e 

Figura 35, respectivamente). Estes foram os dados utilizados para a construção da 

Figura 36. 
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Actividade 1: Grease e colocação dos blocos nas máquinas HSM e HPM; 

 

Figura 33 – Medição dos tempos de ciclo do processo Assy 1 da Montagem Final. 

Actividade 2: Montagem dos Botões nos Blocos; 

 

Figura 34 – Medição dos tempos de ciclo no processo Assy 2 da Montagem Final.
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Actividade 3: Controlo final (inspecção visual). 

 

Figura 35 – Medição dos tempos de ciclo do processo Inspecção da Montagem Final. 

 

Figura 36 – Descrição da Montagem Final na linha CC. 
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Os resultados apresentados na Figura 36 referem-se a um Kaizen realizado à 

Montagem Final da linha CC, onde as actividades 1, 2 e 3, correspondem aos 

processos Assy 1, Assy 2 e Controlo final, respectivamente. 

A linha a vermelho representa o TT correspondente a uma produção de 648 PFA/dia 

e as barras a cheio representam os tempos de ciclo médios calculados para as 

actividades 1, 2 e 3 (aproximadamente, 35, 45 e 37 segundos, respectivamente). Os 

valores 106, 129 e 105 segundos (pontos a azul), representam o maior tempo de 

ciclo observado para as actividades 1, 2 e 3, respectivamente. Os valores 17, 29 e 

20 segundos (pontos a verde), representam o menor tempo de ciclo observado para 

as actividades 1, 2 e 3, respectivamente.  

Em termos de valores médios, pode-se observar que apenas a actividade 2 excede 

o TT. 

O que se pretende com o balanceamento da Montagem Final é a transferência, 

uniforme, de algumas operações da actividade 2 (45 segundos) para as actividades 

1 (35 segundos) e 3 (37 segundos), de modo a que o tempo de execução das três 

actividades, não ultrapasse a linha correspondente ao TT (linha vermelha).  

O ideal seria não ultrapassar a linha do TT, caso contrário, não será possível 

produzir diariamente as 648 unidades pretendidas. Porém, se o tempo de ciclo de 

uma actividade for muito menor que o TT (actividade 2), significa que o processo 

está fora de controlo, e pode começar a gerar desperdício por superprodução, além 

de se poderem estar a utilizar operadores a mais naquela actividade. Por outro lado, 

se o tempo de ciclo for superior ao TT, não será possível satisfazer o cliente. Na 

Figura 36, as actividades 1 e 3 apresentam tempos de ciclo (35 e 37 segundos, 

respectivamente) muito aproximados do valor do TT (39,8 segundos). 

Nos processos de Montagem Final do VSM actual, existem na totalidade,  

5 operadores (dois operadores para o processo Assy 1, dois operadores para o 

processo Assy 2 e um operador para a Inspecção Final). 

Para saber se este número corresponde ao número “ideal” de operadores locados a 

este processo para responder ao pedido do cliente, procedeu-se à análise dos 

tempos máximo, médio e mínimo de operadores.  
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Estes valores foram obtidos através do quociente entre o TT e os tempos de ciclo 

totais máximo, médio e mínimo (340, 117 e 66, respectivamente) para cada 

actividade. 

Assim, para responder ao pedido do cliente, são necessários: 

a) No máximo, 8,5 operadores, ou seja, 9 operadores; 

b) Em média, 2,9 operadores, ou seja, 3 operadores; 

c) No mínimo, 1,7 operadores, ou seja, 2 operadores. 

Conclui-se assim, que para responder à encomenda de 648 unidades de PFA, são 

necessários, em média, 3 operadores na Montagem Final. 

Finalmente, comparando o tempo de ciclo total do processo de Montagem Final 

entre o VSM actual (Assy 1 + Assy 2 + Inspecção = 144 segundos) e o VSM futuro 

(117 segundos), pode-se concluir uma melhoria de 23% do tempo de ciclo total, 

apenas com o Balanceamento deste processo na linha CC. 

3.3.5.2.1 Implementação de um Kaizen na Montagem Final 

Após a realização do balanceamento da Montagem Final na linha CC, e com o 

objectivo de distribuir uniformemente as três actividades, implementou-se um Kaizen 

(acções de melhoria) a este processo.  

A Figura 37 representa o resultado da implementação de um Kaizen (balanceamento 

da Montagem Final na linha CC).  

Desta forma, foram aplicadas as seguintes acções de melhoria (Figura 37): 

Como foi referido, no ponto anterior, são necessários, em média, 3 operadores na 

Montagem Final, para responder à encomenda de 648 unidades de PFA. Assim, 

como a actividade 2 da Montagem Final, apresentava um tempo de ciclo superior à 

linha do TT (Figura 36), evidenciando desperdício por superprodução, além de se 

poderem estar a utilizar operadores a mais, reduziu-se o número de operadores de  

2 para apenas 1;  
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Com a criação de um posto (apenas com 1 pessoa a trabalhar a tempo inteiro) 

exclusivo para inspecções e retrabalho das peças com problemas, foram reduzidas 

as actividades do processo de Inspecção (VSM actual) da Montagem Final. Assim, a 

Montagem Final passou a ter menos 1 operador; 

Com as alterações de Layout (identificadas no ponto 3.3.3.1) e a redução de 

operadores, foi reduzida a área de trabalho na Montagem Final. 

 

Figura 37 – Antes e Depois da implementação de um Kaizen na Montagem Final. 

Assim, após a implementação das sucessivas melhorias na Montagem Final, 

obtiveram-se os seguintes resultados (Quadro 2): 

 Redução de 30% de área de trabalho; 

 Redução de 40% de mão-de-obra neste processo; 
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 Redução de cerca de 98% de stock intermédio no processo de Montagem 

Final (WIP), através da implementação do supermercado da Montagem Final 

(Assembly Supermarket) em conjunto com a do sistema Kanban (através da 

implementação de cartões Kanban); 

 Redução de quase 33% do lead time deste processo (uma óptima redução, 

uma vez que se trata apenas da redução do lead time na Montagem Final).  

 A redução de cerca de 98% de stock intermédio, assim como as alterações 

efectuadas no Layout do processo de Montagem final, contribuíram com uma 

redução de 33% no tempo de entrega de uma unidade de produto à VST; 

 Aumento de 50% da Produtividade (PFA/Pessoa/hora), ou seja, o número de 

PFA produzido por colaborador por hora na Montagem Final da Linha CC 

aumentou para o dobro. 

Quadro 2 – Resultado da implementação de um Kaizen na Montagem Final. 

  Antes Depois Variação 

Área de trabalho (m²) (5,5x7 =) 38,5 (5,5x5 =) 27,5 - 30% 

Operadores 5 3 - 40% 

WIP (PFA) 170 3 98% 

Lead Time 6' 51'' 4' 36'' - 33% 

Produtividade (PFA/Pessoa/h) 20 30 50% 

3.4 Conclusões e resultados finais 

A participação em todo o processo de preparação e implementação da filosofia Lean 

na gestão da produção da MJN, permitiu entender a importância e eficiência desta 

filosofia para o aumento da competitividade da MJN. Para o efeito, recorreu-se ao 

Mapeamento do Fluxo de Valor, como ferramenta de identificação e análise de 

desperdícios no seu processo de produção, e à implementação da metodologia dos 

5“S”, do Balanceamento de linhas e de um Kaizen, com a finalidade de implementar 

a melhoria contínua nos processos, melhorando o fluxo de valor do processo de 

produção da organização. 
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Como resultado, foi possível melhorar o fluxo de valor do processo de produção da 

MJN, através da redução dos desperdícios produzidos, tornando-a assim, mais 

competitiva relativamente às organizações concorrentes. 

Em resumo, os ganhos referentes à implementação de uma gestão da produção 

Lean, no fluxo de valor da MJN foram os seguintes: 

 Em consequência da proposta de mudança de um sistema Push para um Pull, 

foi possível a redução dos níveis de stock intermédio e de produto final para 

níveis controláveis e evitando, assim, a sobreprodução; 

 O plano de produção e de entregas passou a ser efectuado com base no 

plano de encomendas do cliente, ou seja, de acordo com o sistema Pull. 

Desta forma, a MJN passa a produzir somente o que o cliente encomenda; 

 Obtenção de um fluxo contínuo através do agrupamento dos processos 

Molding e Jigging, dos processos de Preparação de Pintura e Pintura, e dos 

processos Assy 1, Assy 2 e Inspecção Final da Montagem Final. Estes 

agrupamentos resultaram nos processos Molding + Jigging, 

Preparation+Painting e Assembly do VSM futuro; 

 Eliminação do tempo de espera com as actividades de inspecção visual e de 

retrabalho, através da eliminação do processo PQC. A eliminação deste 

processo permitiu também uma redução da área onde este estava localizado; 

 Redução dos tempos de transporte (movimentações/deslocações) entre os 

processos Laser e Printing e os processos pertencentes à Montagem Final, 

através da transferência das células da Montagem Final do piso 1 para a área 

onde estão localizados os processos Laser e Printing no piso 0; 

 Maior envolvimento, motivação e participação dos colaboradores numa 

metodologia de melhoria contínua com base no desenvolvimento da 

qualidade de vida no trabalho (através da implementação da metodologia dos 

5“S”); 
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Durante o período de permanência na MJN, não foi possível efectuar o 

balanceamento dos processos Molding e Jigging, proposto neste capítulo, para 

poder reduzir os elevados tempos de ciclo. Assim, apenas se procedeu ao 

balanceamento do processo de Montagem Final, através do qual se obtiveram os 

seguintes resultados:  

 Redução de 23% do tempo de ciclo; 

 Redução de 40% de mão-de-obra; 

 Redução de 30% de área de trabalho; 

 Redução de cerca de 98% de stock intermédio (WIP); 

 Redução de aproximadamente 33% do lead time; 

 Aumento de 50% da Produtividade (PFA/Pessoa/hora). 

Todas as acções de melhoria propostas, visam a redução do lead time e dos tempos 

de ciclo dos processos. Embora não seja possível evidenciar a obtenção de 

resultados quantitativos destes tempos, devido ao pouco tempo de permanência na 

MJN, é possível afirmar a redução nos tempos de ciclo e lead time do processo de 

produção do PFA na linha CC, pois as todas as alterações efectuadas influenciam a 

redução no tempo de execução das actividades em cada processo e no tempo de 

entrega de uma unidade de produto à VST, respectivamente.  



 

 81 

Capítulo IV – Conclusões 

4.1 Considerações finais 

A filosofia Lean Production é uma filosofia de gestão que procura melhorar a 

competitividade das organizações, de forma a satisfazer as necessidades dos 

clientes, através da minimização dos custos, tempos de entrega, e recursos 

(matérias-primas, mão-de-obra, entre outros), do aumento da qualidade do produto e 

do envolvimento de todos os colaboradores da organização, no processo de 

melhoria continua. Desta forma, segundo Taichii Ohno da Toyota (1997), a 

eliminação dos desperdícios é fundamental. 

Com o objectivo de aplicar os princípios da filosofia Lean Production, e de identificar 

as vantagens e problemas decorrentes da sua implementação, foi desenvolvido um 

caso de estudo, que teve como base uma organização (MJN) fabricante de 

componentes para a indústria automóvel. 

Através da implementação das ferramentas e metodologias Lean, nomeadamente, o 

mapeamento do fluxo de valor, os 5“S”, um Kaizen e o balanceamento de linhas, foi 

possível melhorar o fluxo de valor do processo de produção da organização alvo de 

estudo.  

Durante o período de permanência na MJN, não foi possível obter resultados 

quantitativos em todos os processos. Apenas existem resultados referentes ao 

processo de Montagem Final. Neste contexto, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 Redução de 23% do tempo de ciclo; 

 Redução de 40% de mão-de-obra; 

 Redução de 30% de área de trabalho; 

 Redução de cerca de 98% de stock intermédio (WIP); 

 Redução de aproximadamente 33% do lead time; 

 Aumento de 50% da Produtividade (PFA/Pessoa/hora); 
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Embora não seja possível evidenciar resultados quantitativos dos restantes 

processos, pode afirmar-se a uma redução nos tempos de ciclo e lead time do 

processo de produção, pois as alterações efectuadas influenciam directamente a 

redução no tempo de execução das actividades em cada processo e no tempo de 

entrega de uma unidade de produto ao cliente, respectivamente. 

Após a realização do estudo, conclui-se ser importante que a MJN continue a tomar 

atitudes preventivas com o objectivo de melhorar continuamente os seus processos, 

identificando e reduzindo/eliminando os desperdícios através de uma análise 

detalhada do seu fluxo de valor, a fim de aumentar continuamente o nível de 

satisfação dos seus clientes e stakeholders. Neste contexto, deve também ter-se em 

consideração que o sucesso da implementação da filosofia Lean Production, 

depende dos esforços de todos os colaboradores, tanto na fase inicial de 

implementação, bem como em todas as fases seguintes de melhoria contínua. Não 

existem “receitas mágicas” que permitam soluções óbvias, sendo necessário 

empenho e perseverança na organização, uma vez que a gestão de produção Lean 

é conseguida através de tentativas e aprendizagem com os erros. 

4.2 Trabalho futuro  

Como trabalho futuro, para concluir a implementação da gestão da produção Lean, 

considera-se ser necessário finalizar as seguintes actividades: 

 Balanceamento dos processos Molding e Painting. Estes processos 

apresentavam, no VSM actual, valores de tempo de ciclo muito superiores (63 

segundos e 69,93 segundos, respectivamente) ao TT (39,8 segundos) o que 

implicava um risco elevado de não conseguir satisfazer o pedido do cliente. 

Apesar de se ter proposto o seu agrupamento com os processos Jigging e 

Preparação para a Pintura, respectivamente, faltou recalcular os tempos de 

ciclo dos processos Molding+Jigging e Preparation+Painting, do VSM futuro, 

para comparação de resultados.  
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Caso os resultados ainda não fossem satisfatórios, seria necessário, realizar 

acções de melhoria através do balanceamento destes processos, até que os 

valores dos tempos de ciclo estejam próximos do valor do TT;   

 Implementação do método Single Minute Exchange of Die (SMED) para 

reduzir os elevados tempos de preparação e troca de ferramentas (Setup) nos 

processos Molding, Jigging e Painting, e nos processos Assy 1 e Assy 2 da 

Montagem Final.  

 Análise exaustiva do fluxo de informações existente, desde o pedido do 

cliente até à sua entrega pelos fornecedores. Esta análise possibilitará 

mostrar com clareza as informações necessárias e disponíveis no fluxo de 

valor da MJN, e diagnosticar os problemas que deverão ser resolvidos. 

4.3 Limitações do trabalho 

É importante ter uma visão crítica do trabalho desenvolvido nesta dissertação.  

A maior limitação nesta dissertação foi o pouco tempo disponível para 

implementação e obtenção de dados utilizados no estudo de caso. Seria importante 

prosseguir com um estudo mais extenso, de preferência até ao final da execução do 

projecto na organização, para se conseguir comparar os valores entre o fluxo de 

valor actual e futuro, nomeadamente, tempos de ciclo e lead time do processo de 

produção. 
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