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RESUMO

RESUMO
A indústria automóvel é das mais competitivas e exigentes de entre todas as
outras. Como resultado disto, pretende-se que que os processos desta sejam
constantemente melhorados de modo a produzir cada vez mais, consumindo menos
recursos e em menos tempo.
Este projeto consistiu na implementação de um plano que pretende melhorar a
produtividade das linhas de produção através da identificação e eliminação de
desperdícios.
O plano de melhoria de produtividade numa primeira fase analisa o estado das
linhas de montagem através da observação in loco para detetar desperdícios e,
posteriormente, recorrendo a ferramentas do Lean Manufacturing ssegura os standards de
trabalho e prepara os responsáveis por cada linha para fazerem o seu seguimento diário.
Findo o tempo de estágio, conclui-se que o plano de melhoria da produtividade
foi implementado com sucesso nas linhas e os responsáveis por estas estão munidos de
ferramentas e formação necessária para realizarem o seguimento deste autonomamente,
gerando sempre mais valor acrescentado e tornando os produtos e os processos mais
competitivos de forma contínua.

Palavras-chave:
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ABSTRACT

ABSTRACT
The automotive industry is one the most competitive and demanding from all
others. As a result, it is intended that the processes of the industry must be continuously
improved in order to produce increasingly, consuming fewer resources and in a shorter
time.
This project is the implementation of a plan designed to improve the
productivity of production lines by identifying and eliminating waste.
The productivity improvement plan initially analyzes the state of the assembly
line through in situ observation for detecting waste and, later, using the lean manufacturing
tools ensures the working standards and prepares the responsible for each line to make
their daily tracking.
In the end, it is concluded that the productivity improvement plan has been
successfully implemented in lines and those responsible for them are provided with tools
and training required to do the monitoring independently, always generating more added
value and making products and processes most competitive, continuously.
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INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
O presente documento insere-se na conclusão do Mestrado em Engenharia e
Gestão Industrial da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
tendo como finalidade a descrição de um estágio curricular realizado numa multinacional
da área automóvel situada no distrito de Aveiro.
O estágio com a duração de 4 meses, permitiu-me ter contato como o mundo
profissional tendo sido bastante enriquecedor uma vez que, depois de 5 anos de formação
académica, me "pôs à prova" numa das indústrias mais exigentes da atualidade, como é a
indústria automóvel.

1.1. Caraterização da Indústria Automóvel em Portugal
Durante as primeiras décadas da indústria automóvel em Portugal pôde
observar-se a evolução de uma indústria dispersa, pouco qualificada e tecnologicamente
pouco desenvolvida para um sector industrial que tende a acompanhar a evolução de uma
indústria automóvel global muito dinâmica e competitiva.
O desenvolvimento do sector automóvel em Portugal tem sido fortemente
condicionado pela evolução da política industrial e pelo papel do investimento estrangeiro.
Exemplo disso foi a instalação da AutoEuropa que iniciou uma ampla e rápida expansão
face ao tímido crescimento do sector registado até início da década de 1990. Em função
disso, a indústria conta hoje com um sector de componentes que assenta num conjunto de
empresas com competitividade de nível internacional.
O sector de componentes para automóvel é composto de cerca de 200
empresas, com áreas de atividade que vão desde a produção de motores ou peças para
motores até ao fabrico de moldes e ferramentas. Atualmente, emprega cerca de 41000
pessoas, segundo a AFIA (2015), um valor que, representa um crescimento considerável
considerando os cerca de 23000 no início da década de 1990. Atualmente, o emprego
associado ao fabrico de componentes para automóvel representa cerca de 5.6% da
população empregada pela indústria transformadora em Portugal.

Joel Martinho
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O setor automóvel tem uma elevada importância nas economias. O automóvel
é o elemento central da mobilidade de pessoas e bens e a indústria automóvel é uma dos
mais importantes atividades industriais do mundo. Foi na indústria automóvel que se viram
refletidas grandes eras do desenvolvimento industrial, desde a produção em massa à
chamada Lean Production (IAPMEI, 2005).

1.2. Caraterização da empresa
A empresa em questão é uma multinacional da área automóvel. Foi fundada em
1997 em França e, atualmente, está presente em 34 países por todo o mundo. Atua em
quatro segmentos de mercado (assentos de automóveis, tecnologias de controlo de
emissões, sistemas de interiores e exteriores de automóveis). O estágio foi realizado numa
planta fabril localizada no distrito de Aveiro, com um total de cerca de 1035 colaboradores,
que se dedica à produção de acessórios para automóveis como apoios de cabeça, apoios de
braços, espumas para assentos, capas para bancos, mecanismos, entre outros.

1.2.1.

Organização fabril da empresa

De modo a perceber melhor o documento é importante perceber como a
empresa está organizada.
A empresa está dividida em 5 Unidades Autónomas de Produção (UAP). Cada
UAP é diferenciada pelo tipo de produto final. As UAP têm uma estrutura humana
constituída por um UAP Manager e uma equipa de suporte formada por um Manufacturing
Engineer, um Quality Engineer e supervisores por área. As UAP são diferenciadas pelas
caraterísticas do produto final.
Os Grupos Autónomos de Produção (GAP) devem ser constituídos por um
conjunto não superior a 8 pessoas e lideradas por um Gap Leader que se destaca pelas
capacidades de liderança e polivalência na operação dos postos de trabalho desse GAP.
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1.3. Estrutura do documento
No capítulo 1 desta dissertação é feita uma caraterização da indústria
automóvel em Portugal, é apresentada a empresa e é feito o enquadramento do problema.
O capítulo 2 contém uma abordagem teórica ao problema, com especial
incidência para alguns dos conceitos Lean.
No capítulo 3 é apresentado o trabalho que foi desenvolvido no âmbito do tema
da dissertação, estruturado em objetivo, metodologias e implementação.
No capítulo 4 são apresentadas trabalhos que foram desenvolvidos por mim
durante o período do estágio.
O capítulo 5 conclui a dissertação mostrando os resultados da implementação e
um conclusão geral de todo o trabalho desenvolvido.

Joel Martinho
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2. ABORDAGEM TEÓRICA
2.1. Princípios e ferramentas Lean
O conceito Lean deu os seus primeiros passos no Japão a partir do ano 1945.
Nesta época, o país precisava de se reconstruir de uma guerra que o destruiu.
O Lean é mais do que um conjunto de ferramentas e metodologias, é uma
forma de pensar, uma mudança de mentalidade que valoriza o fato de se pensar antes de
agir. Esta metodologia defende a otimização de recursos e eliminação dos desperdícios
podendo ser aplicada desde o operador do chão de fábrica até à gestão de topo (Pinto,
2009).
De acordo com Womack et al. (2003), este conceito assenta em cinco
princípios:


Especificar o valor: o ponto-chave para a implementação Lean. Deve-se
definir o que é Valor para o cliente.



Identificar a cadeia de valor: Envolve todas as operações de manufatura
para produzir um bem. Podem dividir-se estas operações em três tipos,
operações que acrescentam valor ao produto, operações que não
acrescentam valor ao produto mas são essenciais para garantir a
qualidade e operações que não acrescentam valor ao produto, ou
desperdícios. Estes últimos devem ser indicados e eliminados ou
reduzidos.



Fluxo: Definir um fluxo de produção que seja contínuo de modo a
evitar paragens e deslocações desnecessárias.



Sistema pull: Produzir apenas o que é pedido pelo cliente, desta forma
evitam-se inventários.



Perfeição: Este é o objetivo primordial do Lean. Devem ser feitos todos
os esforços para alcançar esta perfeição apostando na melhoria
contínua.

Joel Martinho
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2.1.1.

Planeamento Hoshin Kanri

De acordo com Pinto (2009), o planeamento Hoshin Kanri (Hoshin =
direção/caminho, Kanri = gestão) trata-se de um método que se usa para se identificarem
as necessidades mais críticas do negócio e desenvolver aptidões nos colaboradores.
A revista Fortune publicou um estudo onde mostra que “apenas 10% das
estratégias formuladas são efetivamente implementadas”, sendo que as principais causas
para tal fato são:


Somente 5% dos colaboradores percebem a estratégia a seguir;



Apenas 25% dos gestores têm incentivos ligados à realização da
estratégia;



85% das equipas empregam, no máximo, uma hora por mês a discutir a
estratégia a seguir;



Perto de 60% das empresas desvalorizam a ligação entre orçamento e
estratégia.

O objetivo do planeamento Hoshin Kanri é corrigir as causas apresentadas em
cima.
O planeamento Hoshin Kanri passa por 5 etapas:
Planeamento e estabelecimento do hoshin (caminho):


Definição da visão e metas a atingir pela gestão de topo;



São analisados oportunidades e obstáculos.

Desenvolvimento da política:


Consenso entre todas as partes interessadas;



Avaliação da possibilidade de realização da visão definida pela gestão
de topo;



Negociação dos diferentes hoshins a todos os níveis da empresa;



Concordância por parte de todos os níveis com objetivos e meios
definidos.

Monitorização:

6
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Controlo de métricas;



Realizar ajustes necessários (se necessários).

Verificação:


Avaliar processo e procedimentos;



Sugerir melhorias ao processo.

Diagnóstico:


Avaliação de resultados do processo hoshin;



Ajustamento do hoshin para futuras aplicações.

2.1.2.

Standardized Work

O Standardized Work tem por base a uniformização de processos de fabrico,
fazendo com que qualquer que seja o operador a realizar a operação a fará sempre da
mesma forma na mesma sequência e usando exatamente as mesmas ferramenta. Além disto
garante que todos os operadores sabem reagir (e reagem sempre da mesma forma) quando
são confrontados com diversas situações (Pinto, 2009).
As vantagens mais relevantes da implementação do Standardized Work são:


Aumento de previsibilidade;



Redução de desvios;



Menores custos.

Pinto (2009) refere ainda que existem três elementos básicos do Standardized
Work, são eles:


Tempo de Ciclo;



Sequência de produção;



Nível/quantidade de stock entre postos.

Segundo Walters (2012), o Standardized Work é, além do que foi referido
anteriormente, o conjunto das melhores práticas de um processo. No decorrer das
operações, há medida que estas são realizadas, vão surgindo melhorias no modo como se
executam estas operações, quer ao nível da segurança, qualidade ou produtividade, assim,
o Standardized Work deve ser constantemente atualizado (deve ser questionado analisado e
melhorado).

Joel Martinho
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O Standardized Work não deve ser encarado como a meta a atingir, este é
“apenas” a base para consegui alcançar a verdadeiras metas que se pretendem atingir,
como, a produtividade, a segurança, ou a qualidade.

2.1.3.

O sete Desperdícios

Os sete desperdícios, de acordo com Pinto (2009), foram identificados por
Taiichi Ohno e Shigeo Shingo enquanto se desenvolvia o Toyota Production System (TPS).
As formas de desperdício identificadas são:
Sobreprodução: esta é a categoria mais penalizante de todas, com piores
consequências, isto porque na prática significa que se está a produzir mais do que é
realmente necessário, quando não é necessário. Tem como principais consequências:


Utilização de recursos desnecessariamente;



Consumo de matéria-prima e energia desnecessárias;



Aumento de stocks.

As principais causas para a sobreprodução são:


Produção em grandes lotes;



Antecipação da produção;



Criação de stocks.

De moda a corrigir ou evitar este tipo de desperdício deve-se garantir a
implementação de um método de produção Lean, como exemplo:


Ter os postos de trabalho corretamente balanceados;



Trabalhar de acordo com um fluxo peça-a-peça.

Esperas: designa o tempo gasto, por pessoas ou equipamentos, sempre que se
está à espera de algo.
Algumas das causas para este tipo de desperdício são:


Fluxos Obstruídos;



Layouts obstruídos;



Atrasos com entregas por parte dos fornecedores.

Este tipo de desperdícios pode ser atenuado ou mesmo eliminado dos
processos, para isso deve-se:
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Implementação de layouts adequados ao produto e processo;



Planeamento correto;



Ter um correto balanceamento dos postos de trabalho.

Transportes: Pinto (2009) refere que neste tipo de desperdícios estão toda e
qualquer movimentação ou transferência de materiais de um lugar para outro por alguma
razão. Os sistemas de transporte têm efeitos negativos nas empresas como:


Ocupação de espaço;



Aumentam os custos;



Aumentam tempo de produção;



Risco de defeito nos produtos causados pelas deslocações.

A solução para este desperdício não é a sua eliminação mas antes a redução das
distâncias destes transportes, conseguindo assim reduzir os stocks. Para isso poderão ser
necessárias alterações de layouts e adotar sistemas de transporte mais flexíveis. Pode-se
considerar as seguintes metodologias para a redução do impacto deste tipo de desperdício,
como:


Utilizar células de fabrico;



Produção fluida;



Equipamento e operadores flexíveis;



Produtos modulares.

Desperdícios do próprio processo (movimentos inúteis): designam
operações e processos que são feitos desnecessariamente. Estes podem ser provocados por:


Falta de formação do operador;



Falta de treino por parte do operador;



Falta de uniformização do processo.

Os efeitos deste tipo de desperdício será atenuado quando o operador tiver
prática suficiente e, obviamente, se lhe for dada a devida formação. Pode igualmente
proceder-se à substituição de processos por outros mais eficientes.
Stocks: este tipo de desperdício é o principal “culpado” de todos os outros.
Para encontrar um tipo de desperdício, normalmente, basta procurar sítios onde tende a
formarem-se stocks e encontrar-se-á o que se procura. As causas que provocam este tipo de
desperdício são:

Joel Martinho
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Conformação com os stocks e concordar que estes fazem parte do ativo
da fábrica;



Layouts incorretos, originando armazenamentos;



Presença de estrangulamentos nos processos;



Antecipação de produção;



Problemas de qualidade, que obrigam a auditorias;



Rapidez de processos distintas.

As formas de corrigir os stocks são, por exemplo:


Planeamento e controlo de operações eficiente;



Nivelamento da produção;



Produção puxada;



Aperfeiçoar a qualidade de processos;

Defeitos: estes são os problemas de qualidade. É dos defeitos que derivam:


Custos de auditorias;



Tempo gasto (perdido) a contactar com os clientes devido às queixas
destes;



Retrabalho.

Usualmente os defeitos ocorrem devido a uma falha, humana ou de um
equipamento, e em caso de falha existe um protesto por parte do cliente (interno ou
externo). Caso os defeitos se verifiquem com regularidade tem de se triar o produto de
modo a garantir a inexistência de defeitos no cliente, com todos os custos inerentes a isto.
Daqui resulta a formação de stocks.
As principais causas de defeitos são:


Inexistência de autocontrolo e inspeção;



Falta de uniformização de processos



Erro humano;



Transporte de materiais.

Este tipo de desperdício pode ser corrigido através de:

10
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Existência de dispositivos que detetem erros;



Garantir a qualidade (autocontrolo);
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Produção peça-a-peça;



Banir movimentações de peças;



Automatizar todos os processos que forem possíveis.

A eliminação de defeitos não passa pela inspeção dos produtos, mas sim pela
análise que se faz ao problema de modo a encontrar a causa-raiz deste e atuar nessa causaraiz. Caso contrário apenas se intervém para detetar o defeito e não para a sua eliminação.
Trabalho desnecessário (retrabalho): refere-se a operações que são
desnecessárias e não acrescentam valor ao produto final. As origens dos trabalhos
desnecessários são:


Operações isoladas;



Uniformização de processos inexistente;



Não formação dos operadores;



Instabilidade nas operações.

Para eliminar o retrabalho deve-se:


Operar num fluxo peça-a-peça;



Uniformizar processos;



Dar formação adequada aos operadores.

2.1.4.

Os cinco S

Os cinco S são as cinco práticas que devem existir na organização
especialmente no chão de fábrica de modo a que as condições de trabalho sejam as ideais.
Têm como princípios a redução de desperdício, e melhoria contínua no que toca a limpeza
e organização da área de trabalho (Ortiz, 2010).

Assim, segundo Pinto (2009), os cinco S referem-se a:


Organização (Seiri): Separar o que é útil do que não o é, identificar o
que é desnecessário no posto de trabalho;



Arrumação (Seiton): Definir um lugar para cada coisa, colocar as
coisas que se usam mais frequentemente em locais mais acessíveis,
colocar etiquetas de identificação (ajudas visuais) das coisas nos locais
onde pertencem;

Joel Martinho
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Limpeza (Seiso): Proceder à limpeza em cada zona de trabalho e área
envolvente, definir normas de limpeza para as zonas a limpar;



Normalização (Seiketsu): Normalizar todos os postos de trabalho do
mesmo tipo, identificar as ajudas visuais e os procedimentos;



Autodisciplina (Shitsuke): Praticar os princípios de organização,
sistematização

e

limpeza,

eliminar

variabilidades,

estabelecer

procedimentos de controlo visual, verificar se as ações estão a ser
realizadas corretamente, desenvolver checklists.

2.2. Ferramentas utilizadas
Durante o período de estágio criei uma ferramenta de trabalho nomeada “Work
Package”, isto é, um grupo de documentos construídos para um determinado produto que
consiste em Instruções de Trabalho, Tabela de Combinações de Tarefas (TCT) e Esquema
de Tarefas Elementares (ETE). Estes documentos serviam de base à construção da
padronização da linha, numa primeira fase eram criados por mim

e posteriormente

alterado/completado pelo GAP Leader e Supervisor.

2.2.1.

Tabela de Combinações de Tarefas

O TCT (Figura 2.1) é um documento que consiste numa tabela de tarefas e
num gráfico temporal, combinando trabalho manual, deslocações e tempo de máquina
(automático). Nele estão descritas todas as operações em sequência, e seus pontos de
medida, necessárias para a produção nas melhores condições, em segurança, com
qualidade e eficiência.
O preenchimento da parte gráfica é intuitivo, começa por traçar uma barra na
direção de cada operação de trabalho, o tamanho da barra é dependente do tempo. Ao
traçar a última barra correspondente às operações de trabalho deve traçar-se uma linha na
vertical correspondente ao Tempo de Ciclo. Seguidamente traçam-se as barras
correspondentes às operações periódicas (mudança de canela, abastecimento de kits, etc).
E, imediatamente após a última barra das tarefas periódicas, traça-se uma outra linha
vertical que indica o tempo necessário para as operações de trabalho e as operações
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periódicas. No final deve ainda traçar-se uma linha vertical correspondente ao Takt Time
(ritmo de produção correspondente ao pedido do cliente).
Tem ainda uma legenda onde mostra como deve ser traçada a barra de acordo
com o que esta se refere.

Figura 2.1. Exemplo de um TCT (Documento interno, 2010).

2.2.2.

Esquema de Tarefas Elementares

O ETE (Figura 2.2) descreve a sequência de trabalho de todas as operações,
mostrando a posição e movimentos do operador, com ou sem peças. Identifica ainda se a
operação tem associado algum alerta de qualidade ou Higiene e Segurança no Trabalho
(HSE). Além disto, o layout do GAP também é parte integrante do ETE.

Joel Martinho
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Figura 2.2. Exemplo de um ETE (Documento interno, 2010).

2.2.3.

Folha de Revisão do Standardized Work

A necessidade de alcançar e manter a excelência na qualidade, segurança e
produtividade requere a realização de operações de acordo com uma estrutura definida. De
modo a controlar se o Standardized Work está a ser seguido nasce a Folha de Revisão do
Standardized Work (Figura 2.3).
Este documento é um “guia” que deve ser usado pelo GAP Leader de modo a
auditar no seu GAP, num determinado posto de trabalho, a existência do Standardized
Work, e se este está a ser seguido corretamente.
O documento divide-se em seis secções:
A) Conformidade com o ETE: Aqui verifica-se se o posto e operador
cumprem o que está especificado no ETE. Se tudo estiver conforme
definido o GAP Leader deve assinalar os campos com um OK, caso
contrário deve assinalar com um NOK e tomar as medidas necessárias para
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corrigir a situação (dar formação ao operador, propor alterações ao que está
definido).
B) Aderência à sequência de operações: Nesta secção verifica-se se o
operador cumpre a sequência de trabalho definida no TCT. Se tudo estiver
conforme definido o GAP Leader deve assinalar os campos com um OK,
caso contrário deve assinalar com um NOK e tomar as medidas necessárias
para corrigir a situação (dar formação ao operador, propor alterações ao que
está definido).
C) Aderência às Instruções de trabalho: Nesta secção devem ser escolhidas,
pelo menos, duas instruções de trabalho que o GAP Leader pretenda
observar. Se tudo estiver conforme definido o GAP Leader deve assinalar
os campos com um OK e indicar na zona de comentários a análise de
outros pontos na próxima revisão. Caso contrário deve assinalar com um
NOK e tomar as medidas necessárias para corrigir a situação (dar formação
ao operador, propor alterações ao que está definido).
D) Capacidade de atingir o Tempo de Trabalho Standard: Nesta secção
devem ser cronometrados cinco ciclos de trabalho de modo a verificar se o
operador cumpre os tempos definidos para cada operação. É dada uma
tolerância de 5% do Tempo de Trabalho Standard.
E) Medidas de contenção imediatas: Nesta secção deve ser feito o registo
dos pontos NOK da auditoria realizada ou de outro problema encontrado
que sejam possíveis de resolver durante o turno. Deve ser igualmente
indicada qual foi a ação tomada para a resolução e cada problema.
F) Ações de melhoria e impacto: Nesta secção devem ser registados todos os
problemas encontrados e todas as ações tomadas para os corrigir. Todos os
problemas aqui inseridos devem ser convertidos em ideias de melhoria.
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Figura 2.3. Exemplo de uma Folha de Revisão do Standardized Work (Documento interno, 2015).
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3. TRABALHO DESENVOLVIDO
3.1. O Projeto
O projeto que me foi proposto foi a implementação de um plano que visa a
melhoria da produtividade nos GAP.
Este projeto foi planeado pelo Responsável da UAP com o intuito de dinamizar
a intervenção direta do GAP Leader nas ferramentas de Melhoria Contínua. A minha
responsabilidade foi garantir/criar as condições necessárias para a implementação deste
plano dentro da UAP (Unidade Autónima de Produção), segindo um plano temporal.
O ponto de partida para este projeto foi uma reunião onde se juntaram os
responsáveis do departamento responsável pela melhoria contínua da instituição e os
responsáveis pela implementação do Plano de Produtividade de cada UAP. Na reunião
abordou-se o objetivo deste Plano de Produtividade, a metodologia a aplicar, as condições
necessárias para a sua implementação e esclareceram-se algumas questões iniciais.

3.1.1.

O Objetivo do Projeto

O principal objetivo do Plano de Produtividade é a criação de valor a longo
prazo e entrega de fortes resultados a curto prazo, este processo deve ser feito de forma
pragmática. Para isso deve-se criar de uma cultura de melhoria contínua de produtividade
em cada GAP de modo a despontar o espírito crítico que deverá identificar variabilidades e
desperdícios. A execução deste plano será conduzida pelo GAP Leader, com o seguimento
do Supervisor, de cada GAP.

3.1.2.

Metodologia a aplicar

O Plano de Produtividade irá incidir sobre a referência High Runner de cada
GAP, isto é, sobre a referência mais produzida em cada GAP.
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A execução do Plano de Produtividade assenta no preenchimento do
documento da Revisão do Standardized Work, este documento funciona como um “guia”
para a observação e cronometragem. É um documento relativamente simples e o seu
preenchimento é intuitivo.
Atualmente existem dois cenários típicos na instituição onde realizei o projeto.
No primeiro cenário a cadência de produção é superior ao Tempo de Ciclo Target (Figura
3.1). Neste caso tem-se que o Tempo de Ciclo superior do GAP é muito inferior ao Tempo
de Ciclo Target (e ao Takt Time).

Figura 3.1. Esquema ilustrativo do primeiro cenário.

Olhando para a Figura 3.1 percebe-se que a linha tem, pelo menos, um
operador a mais e que há operadores “à espera”. Neste cenário deve-se ajustar a quantidade
de operadores à necessidade de produção, para que a quantidade de peças produzidas seja
igual à produção e não superior. Pode-se detetar esta situação se se verificarem alguns
sinais de alerta, por exemplo, notar que no Quadro Andon (quadro onde o GAP Leader
anota a produção de cada GAP a cada hora) o número de peças produzidas no final do dia é
superior ao objetivo de produção para o GAP. Apenas será considerado um sinal de alerta
se o excesso de produção for igual ou superior a 5% do Plano Diário de Produção (PDP).
Outro exemplo de sinal de alerta é a acumulação de peças entre postos de trabalho num
valor superior ao definido no ETE.
O segundo cenário é representado pela Figura 3.2, nela constata-se que a linha
de produção não está equilibrada. Observa-se, igualmente, que o Operador 2 é o posto com
maior Tempo de Ciclo do GAP, ou seja, é este que define a cadência de produção de peças.
Uma vez que o tempo de operação do Operador 2 é muito próximo do Tempo de Ciclo
Target percebe-se que caso este posto se atrase/pare o GAP não conseguirá recuperar a
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produção correspondente ao PDP sem recorrer a horas extras. Assim, neste caso, o
princípio básico é nunca parar o posto de trabalho com maior Tempo de Ciclo, seja
máquina ou Homem.

Figura 3.2. Esquema ilustrativo do segundo cenário.

Qualquer melhoria no Tempo de Ciclo deste posto irá melhorar imediata e
diretamente o output do GAP e, logicamente, a sua eficiência (Figura 3.3). É,
particularmente, sobre este posto que vai incidir o acompanhamento que se pretende no
Plano de Produtividade.

Figura 3.3. Consequência da melhoria no posto com maior Tempo de Ciclo.

Poder-se-ia ainda considerar um terceiro cenário, um caso semelhante ao
segundo cenário com a diferença de que o tempo de operação correspondente ao Operador
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2 é superior ao Tempo de Ciclo Target e mesmo ao Takt Time, no entanto, quando um
novo projeto entra em produção são feitas as equilibragens necessárias nos postos de
trabalho de modo a que o tempo de operação de cada posto não exceda o Tempo de Ciclo
Target ou o Takt Time. Assim, este cenário não se coloca.
O Tempo de Ciclo usado nos diagramas dos cenários anteriores eram os
tempos mínimos observados. Para o Plano de Produtividade será construído o Digramas de
Tempo de Ciclo Atual do GAP (Figura 3.4), onde serão incluídos os tempos mínimo,
médio e máximo observados.

Figura 3.4. Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP (Documento interno, 2015).

O Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP é construído através da
observação e cronometragem das operações em cada posto de trabalho. Esta observação e
cronometragem deve ser orientada pelo documento da Revisão do Standardized Work.
Depois de feita a cronometragem preenchem-se os quadros do mínimo e máximo tempos
correspondentes ao posto de trabalho que se analisou, de seguida deve fazer-se a média das
cinco cronometragens feitas e o valor resultante deverá ser indicado no campo
correspondente ao tempo médio do posto analisado. Preenchidos os campo deve-se marcar
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na área gráfica os valores mínimo, marcados com uma linha contínua, máximo, marcado
com uma linha a tracejado, e médio, assinalado com um ”X”.
Quando todos os campos de todos os postos de trabalho existentes no GAP
estiverem preenchidos devem somar-se todos os valores mínimos, todos os valores médios
e todos os valores máximos e colocar cada resultado no campo correspondente ao Work
Content mínimo, médio e máximo. O expectável é que os tempos vão tendo uma evolução
de descida a cada atualização deste diagrama.
Depois de construído o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP deve
identificar-se o Posto Gargalo, isto é, o posto de trabalho onde o Tempo de Ciclo máximo é
maior. O Tempo de Ciclo deste posto nunca deve ultrapassar o Takt Time, isso significaria
que não se iria produzir a quantidade de peças pedidas pelo cliente.
Após identificado o posto com maior Tempo de Ciclo máximo, cada GAP
Leader, deve observar e cronometrar diariamente esse posto com o objetivo de identificar
os desperdícios que possam ser eliminados/reduzidos no posto. Deve igualmente verificar
se, durante a observação das operações do posto de trabalho, se encontrou alguma
variabilidade e definir uma ação de melhoria. Em caso afirmativo o GAP Leader deve
reagir com uma ação de implementação imediata, caso seja uma ação que não seja de
implementação imediata deve informar o Supervisor e tomar as medidas necessárias para a
realização da ação. Além do Supervisor, o GAP Leader também deve informar os GAP
Leaders dos outros turnos e assim padronizar mais uma vez o melhor método.
Além de preencher o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP o GAP
Leader também deve preencher a Folha de Seguimento do Tempo de Ciclo e Work
Content. Esta folha marca o seguimento diário dos valores do Tempo de Ciclo médio e do
Work Content. Deste modo consegue ter-se a perceção da evolução destes dois parâmetros.
Os valores que se colocam na Folha de Seguimento do Tempo de Ciclo e Work Content,
são, respetivamente, o valor médio do Tempo de Ciclo do posto que foi cronometrado e o
Work Content médio desse dia.
Caso a aplicação de uma ação de melhoria tenha reduzido o Tempo de Ciclo
máximo para um valor inferior ao do Tempo de Ciclo máximo de outro posto de trabalho,
o GAP Leader deverá programar a próxima observação e cronometragem neste posto, uma
vez que agora é a esse que está associado o maior Tempo de Ciclo máximo.
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Depois de identificado o posto com maior Tempo de Ciclo máximo deve
identificar-se o posto de trabalho com uma identificação preenchida pelo GAP Leader
(Figura 3.5).

Figura 3.5. Identificação do posto com maior Tempo de Ciclo (Documento interno, 2015).

3.1.3. Condições necessárias para a execução do Plano de
Produtividade
O Plano de Produtividade segue a metodologia Hoshin Kanri como referência.
Assim, o primeiro passo é verificar se os documentos do Standardized Work estão
atualizados. Em caso negativo deverá proceder-se à sua atualização.
Uma vez que o objetivo deste Plano de Produtividade passa por identificar e
eliminar/reduzir as variabilidades e os desperdícios de cada GAP, foi elaborado um folheto
desdobrável onde se identificam os 7 Desperdícios e se mostram alguns exemplos de onde
podem ser encontrados no caso concreto da fábrica.
Foram distribuídos dois destes folhetos desdobráveis a cada GAP Leader, um
para os acompanhar durante do turno e o outro para colocar no Quadro GAP acessível a
todos os outros colaboradores do GAP.
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Foi igualmente indicado que os GAP Leaders deveriam mostrar e explicar a
informação contida no folheto aos restantes operadores do GAP.
Devem ser construídos novos quadros na parte traseira dos Quadros Andon
existentes que estarão focados no Plano de Produtividade. Pode observar-se na Figura 3.6
como deverão ficar cada um dos novos quadros.

Figura 3.6. Esquema do quadro de seguimento da melhoria de produtividade.

Percebe-se que o quadro deve conter, além dos Diagramas de Tempo de Ciclo
Atual do GAP para cada turno e da Folha de Seguimento do Tempo de Ciclo e Work
Content, um Diagrama de Tempo de Ciclo do GAP onde estão identificadas três situações,
a situação inicial, a situação atual e a situação futura relativas aos Tempos de Ciclo e
layout. Esta última situação deve representar os Tempos de Ciclo que GAP Leaders e
Supervisores pretendem atingir, além disto caso se pretenda fazer uma alteração de layout
também deverá estar registado o que se pretende. O preenchimento dos Tempos de Ciclo
deve ser feito com os tempos mínimos repetíveis de cada posto de trabalho entre ambos os
turnos.
Além disto também deve ser dada formação aos GAP Leaders acerca do Plano
de Produtividade e deve ser feito um acompanhamento e esclarecidas todas as dúvidas que
estes tenham. Aliás, a principal função deste estágio foi o de implementar o plano e fazer o
coaching aos seus utilizadores.
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A implementação do Plano de Produtividade passará, em larga medida, por
garantir que estas condições se verificam.

3.1.4.
Dificuldades na implementação do Plano de
Produtividade
Durante a implementação do Plano de Produtividade são esperados algumas
dificuldades. A principal destas será o fato dos documentos do Standardized Work estarem
desatualizado ou não tenham ainda sido criados. Sabendo que uma das condições
necessárias para a implementação do Plano de Produtividade é que os documentos do
Standardized Work estejam atualizados, neste caso é necessário atualiza-los ou mesmo
criá-los.
Outra das dificuldades esperadas é a falta de tempo que GAP Leaders e
Supervisores podem despender na implementação deste plano, isto porque pretende-se que
tanto uns como outros estejam presentes, envolvidos e que sejam parte ativa em toda a
implementação.

3.2. Apresentação do projeto aos Supervisores e GAP
Leaders
O primeiro passo foi a apresentação do Plano de Produtividade aos
Supervisores e aos GAP Leaders. Assim agendei duas reuniões, uma para os Supervisores
e GAP Leaders do 1º Turno e outra para os do 2º Turno.
Em cada reunião realizada foi exibida uma apresentação com todas as
informações relativas ao projeto, à semelhança do que aconteceu com os responsáveis pela
implementação do Plano de Produtividade. Foram ainda apresentadas as referências High
Runner (referências com maior volume de produção) de cada GAP, as referências sobre as
quais seria feito o acompanhamento previsto neste plano.
Nesta reunião também se confirmaram as datas de implementação do projeto
com Supervisores e GAP Leaders para garantir um total envolvimento de todas as partes.
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Feita a apresentação e confirmadas as datas houve algum tempo para responder
a algumas questões e ouvir alguns comentários e sugestões por parte dos Supervisores e
GAP Leaders.
Em ambas as reuniões, quer do 1º Turno quer do 2º Turno, referiram-se as
dificuldades, já esperadas, da inexistência de Standardized Work em alguns GAP bem com
da falta de tempo que alguns GAP Leaders para fazer um acompanhamento pleno da fase
de implementação do plano relativamente à atualização/construção dos documentos do
Standardized Work devido às rotinas de GAP Leader com as quais têm de lidar e por vezes
terem de entrar na linha de produção quando a ordem de produção do dia é muito elevada
ou caso haja absentismo.
Foi ainda levantado outro problema pelos GAP Leaders do 2º Turno. Um dos
GAP, normalmente, inicia a referência High Runner a partir das 20h, sendo que esse
período é mais complicado para que eu pudesse acompanhar a observação e
cronometragem para a atualização dos documentos do Standardized Work. Assim, ficou
definido que durante o período de implementação do plano o GAP Leader iria flexibilizar a
produção desta referência de modo a que fosse produzida mais cedo, no início do turno.
Isto garantindo sempre que não existem problemas logísticos.

3.3. Implementação no GAP A
Foi no GAP A que se iniciou a implementação do Plano de Produtividade, este
GAP tem a particularidade de pertencer à linha modelo da fábrica. Como linha modelo da
fábrica este deve ser um exemplo, onde se testam e verificam dificuldades e se implementa
primeiro os novos métodos. A implementação neste GAP foi relativamente simples e
rápida uma vez que é um GAP com muito traquejo a este nível.
Com a ajuda das GAP Leaders deste GAP revi os documentos relativos ao
Standardized Work da referência High Runner do GAP para confirmar se estavam
atualizados. Além destes documentos estarem atualizados também já estava feito o
Diagrama De Tempo de Ciclo do GAP com as situações inicial, atual e futura. A fase
seguinte foi a construção do novo quadro, assim, reuni todo o material necessário e,
juntamente com a GAP Leader, procedemos à construção do quadro.
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Finda a construção do novo quadro recapitulei de novo o Plano de
Produtividade e o modo de preenchimento dos documentos do quadro a ambas as GAP
Leaders em cada um dos turnos.
A etapa seguinte foi a observação e cronometragem dos postos de trabalho para
preencher o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP sempre com a orientação da
Folha de Revisão do Standardized Work que deve ser preenchida à medida que se passa
por cada posto. No entanto, há que atentar que este GAP é constituído por duas células de
produção (Figura 3.7) e que a referência High Runner é produzida numa delas, neste caso
na célula 1.

Figura 3.7. Esquema de um GAP com duas células.

Deve então fazer-se a observação e cronometragem aos postos de trabalho
relativos à célula 1 que conta com quatro operadores, quer no 1º Turno quer no 2º Turno.
Esta observação e cronometragem foi feita a um posto por dia por turno pelas GAP
Leaders até completar o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP com todos os postos,
sendo que depois de cada cronometragem as GAP Leaders atualizam o Diagrama de
Tempo de Ciclo Atual do GAP (Figura 3.8).
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Figura 3.8. Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP A.

Depois de completo observou-se que tanto no 1º Turno com no 2º Turno o
posto de trabalho com maior Tempo de Ciclo máximo foi o Posto 4. Logo, esse foi o posto
escolhido para ser observado e cronometrado no dia seguinte, além disso, esse posto, foi
marcado com a identificação entregue a cada um dos turnos.
A partir deste ponto foi dada autonomia para que cada GAP Leader
prosseguisse com o Plano de Produtividade. Semanalmente, juntamente com alguém do
Departamento Responsável pela Melhoria Contínua verificava se a execução do plano
estava atualizada e se era feita com a regularidade combinada.
No GAP A verificou-se um aumento do valor de ordens de produção pelo que
as GAP Leaders não conseguiam fazer o acompanhamento diário exigido pelo plano,
assim ficou decidido que em caso de impossibilidade da GAP Leader de fazer a
observação e cronometragem deveriam ser o seu Supervisor a faze-lo.
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3.4. Implementação no GAP B
O GAP B, à semelhança do GAP A, também faz parte da linha modelo da
fábrica pelo que se espera que também esta tenha os documentos relativos ao Standardized
Work da referência High Runner atualizados. A primeira tarefa foi a verificação, com cada
uma das GAP Leaders, dos documentos do Standardized Work para a referência que se
pretende acompanhar com o Plano de Produtividade
Verifiquei que o Diagrama de Tempo de Ciclo (Figura 3.9) existente no GAP
se encontrava desatualizado. O GAP já estava a trabalhar com o layout indicado no quadro
onde deve figurar a situação futura, embora os tempos ainda não tenham sido atingidos.
Atualizou-se o Diagrama de Tempo de Ciclo sendo que esta atualização foi feita no seu
todo pelos Supervisores e GAP Leaders, uma vez que devem ser eles a definir as suas
metas e objetivos.

Figura 3.9. Diagrama de Tempo de Ciclo do GAP B.
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Depois disto procedi à construção do novo quadro juntamente com as GAP
Leaders, durante esta tarefa uma das GAP Leaders sugeriu uma ideia de melhoria para o
Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do Gap. A ideia consistiu na adição de barras
horizontais para auxiliar a marcação dos tempos mínimo, médio e máximo na área gráfica
do diagrama. Esta proposta teria de ser aceite e assinada por todos os responsáveis pela
implementação do Plano de Produtividade e apresentada ao Departamento Responsável
pela Melhoria Contínua uma vez que quando se altera um diagrama de um quadro todos os
diagramas dos quadros da fábrica iguais devem ser alterados, de modo a que todos os GAP
fiquem com a mesma versão do documento. A alteração foi aceite e procedi à mudança da
versão do Diagrama de Tempo de Ciclo Atual no GAP A e no GAP B.
De seguida procedeu-se ao preenchimento da Folha de Revisão do
Standardized Work para todos os postos de trabalho. Em cada turno foi observado e
cronometrado um posto de trabalho por dia, à semelhança do que se passou com o GAP A.
Depois disto, durante a fase de preenchimento do campo correspondente ao Work Content
no Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP verifiquei uma “situação nova”. O GAP B
conta com 9 operadores, dos quais três fazem as mesmas operações, ou seja, uma vez que
existem operações que demoram muito tempo, relativamente às outras realizadas nos
outros postos de trabalho, a solução encontrada para este caso passou por colocar três
postos de trabalho que realizavam as mesmas tarefas, produzindo assim três peças de cada
vez. Ou seja, no Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP, se se somarem os tempos de
todos os postos de trabalho para calcular o Work Content não se calcula este Work Content
corretamente. Isto porque o Work Content refere-se ao tempo total de produção de uma
peça e neste caso são produzidas três peças de cada vez devido à situação anterior. Esta
situação foi apresentada ao Departamento Responsável pela Melhoria Contínua para que
nos dessem indicações de como deveríamos proceder neste caso. Quando lhes apresentei o
caso apresentei também duas sugestões, a primeira seria a de considerar para o cálculo do
Work Content apenas o posto com menor Tempo de Ciclo médio. A segunda sugestão
passaria por fazer a média dos três postos e usar esse valor na soma para o Work Content.
Depois de discutirmos o caso ficou assente que se deveria considerar o posto
de trabalho com menor Tempo de Ciclo médio para a soma do Work Content. Quanto à
questão da escolha do posto a analisar, dever-se-ia dividir o Tempo de Ciclo máximo por
três e considerar o valor resultante. Daqui surgiu outra ideia de melhoria para o Diagrama
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de Tempo de Ciclo Atual do GAP, desta vez a ideia passaria por colocar na parte inferior
do documento um campo para anotar algumas observações, como por exemplo o caso
indicado acima em que os três postos fazem as mesmas operações.
Depois de preenchido o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP (Figura
3.10) identificou-se o posto a que se deveria fazer observação e cronometragem em cada
turno. A partir daqui as GAP Leaders deste GAP ficaram com a responsabilidade de
continuar com o Plano de Produtividade autonomamente.

Figura 3.10. Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP B.

Semanalmente verificava se o plano estava a ser cumprido com a regularidade
indicada.

3.5. Implementação no GAP C
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O GAP C tem a particularidade de ter dois tipos de processos diferentes,
costura e estufagem, enquanto o GAP A faz apenas costura e o GAP B faz o processo de
estufagem.
A primeira etapa foi, como de costume, verificar se a documentação relativa ao
Standardized Work da referência High Runner estava atualizada. Ao fazer este
levantamento notei que a única documentação existente eram as Instruções de Trabalho e
que estas já estavam desatualizadas. O passo seguinte foi juntar os GAP Leaders e
Supervisores de ambos os turnos de modo a que pudessem atualizar as Instruções de
Trabalho, o TCT e o ETE.
Antes da reunião entre GAP Leaders e Supervisores houve ainda tempo para
que pudesse observar o modo de trabalho de cada turno do GAP C. Notei que o fluxo de
trabalho no processo de costura não era o mesmo nos dois turnos, enquanto um dos turnos
tinha um fluxo mais “lógico” e contínuo em que a peça que estava a ser costurada seguia
num único sentido, o outro turno não o fazia, fazendo com que a peça que estava a ser
costurada não seguisse um sentido mas sim andasse a “saltar” entre postos não
consecutivos. Na figura 3.11 está esquematizada esta situação, sendo os espaços
sombreados o posto em que cada operação é realizada. Esta situação também teria de ser
discutida na reunião entre GAP Leaders e Supervisores de modo a que se chegasse a um
consenso para que se criassem o TCT e o ETE de acordo com essa decisão.

Figura 3.11. Esquematização das operações realizadas em cada posto em ambos os turnos.
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Durante a reunião foram feitas as devidas anotações nas Instruções de Trabalho
existentes de modo a que se eliminassem as operações que já não são feitas e se alterassem
algumas que, atualmente, já se fazem de maneira diferente do que está definido no
Standardized Work. Os Supervisores ficaram com a tarefa de atualizar as Instruções de
Trabalho, este trabalho deve ser feito em conjunto com os GAP Leaders. Quanto a mim
caber-me-ia construir o TCT e ETE para a referência High Runner. Também foi discutida a
situação do fluxo de trabalho que foi observado, os GAP Leaders concordaram que o turno
que seguia um fluxo mais contínuo estava a trabalhar de forma mais correta, concluindo-se
mesmo que seria a mais eficiente, passou assim a ser o método acordado entre turnos
relativamente à referência High Runner. Assim, antes de começar a construir o TCT,
deveria deixar o turno trabalhar da maneira acordada durante alguns dias de modo a que os
operadores se ambientem o novo fluxo de trabalho.
Neste novo fluxo havia ainda um outro caso, uma das operações consiste em
costurar uma tira de velcro que está disposta num rolo situado na parte de baixo da
máquina de costura do Posto 2. No entanto, o novo fluxo de costura comtempla que o
posto de trabalho onde se costura esse elemento será o Posto 5, assim foi necessário passar
o rolo de velcro para o Posto 5. Tratei de obter um novo suporte para o rolo e fixei-o ao
posto de trabalho.
O primeiro passo para construir o TCT é realizar vinte medições de tempo a
cada Operação de Trabalho e dez medições de tempo às Operações Periódicas em cada
posto. Estas cronometragens devem ser feitas em ambos os turnos pois no final terão de se
escolher os mínimos tempos repetíveis para cada posto de trabalho e o acordo entre turnos.
Para as cronometragens há que preparar a Folha de Medição de Tempos (Figura 3.12),
preenchendo os espaços correspondentes às Operações de Trabalho e os Pontos de Medida.
Enquanto as Operações de Trabalho são vistas nas Instruções de Trabalho (ex.: Costurar
duas peças, Costurar perfil de 200mm à peça, etc.), os Pontos de Medida são os pontos nos
quais se inicia a cronometragem para cada operação (Quando a mão toca na peça, Quando
o calcador baixa, etc.).
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Figura 3.12. Folha de Medição de Tempos (Documento Interno, 2015).

Preenchida a Folha de Medição de Tempos nos campos relativos às Operações
de Trabalho foi altura de observar cada um dos operadores do 1º Turno e, além de garantir
que as operações eram executadas de acordo com o estabelecido, apontar os Pontos de
Medida. Seguidamente observei os operadores do 2º Turno para, à semelhança do 1º
Turno, confirmar que as Operações de Trabalho eram executadas de acordo com a última
atualização das Instruções de Trabalho e garantir que os Pontos de Medida eram os
mesmos. Fizeram-se então as vinte medições de tempo a cada Operação de Trabalho de
cada posto de trabalho (Figura 3.13) e as dez medições de tempo às Operações Periódicas e
agendei uma nova reunião com os GAP Leaders de ambos os turnos para que estes
analisassem os tempos medidos e assinalassem o mínimo tempo repetível de cada GAP.
Devido a incompatibilidades de horários e alguns imprevistos esta reunião sofreu
adiamentos constantes e portanto demorou algum tempo a ser realizada o que levou a que a
implementação do Plano de Produtividade neste GAP demorasse algum tempo a mais que
o previsto.
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Figura 3.13. Folha de Medição de Tempos do GAP C.

Feita a reunião e definidos os tempos mínimos repetíveis a usar no TCT passei
à construção deste último e do ETE (Figuras 3.14 e 3.15) que foi acompanhada por ambos
os GAP Leaders. À medida que a construção destes documentos avançava ia pedindo
feedback ao Departamento Responsável pela Melhoria Contínua para garantir que os
documentos, depois de concluídos, ficam de maneira correta.
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Figura 3.14. TCT de um dos postos do GAP.

Figura 3.15. ETE de um dos postos do GAP.

A construção do novo quadro foi relativamente simples e teve uma
participação bastante ativa de ambos os GAP Leaders que, além disso, ainda construíram o
Diagrama de Tempo de Ciclo.
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Uma vez que no GAP C o Plano de Produtividade demorou mais tempo que o
previsto optou-se por construir o Diagrama de Tempo de Ciclo Atual do GAP com os
tempos do TCT, deste modo ganhar-se-iam alguns dias e visto que os tempos usado foram
medidos com menos de um mês de intervalo da construção do novo quadro não haveriam
alterações significativas caso se medissem os tempos novamente. Assim, ambos os turnos
iniciaram o Plano de Produtividade observando e cronometrando o mesmo posto de
trabalho.
Uma vez que já tinha passado mais de um mês desde a apresentação do projeto
aos GAP Leaders até ao dia em que se iria iniciar o Plano de Produtividade, dei uma nova
formação a ambos os GAP Leaders e acompanhei as primeiras observações e
cronometragens para esclarecer as dúvidas que existiram. Passada esta fase de
acompanhamento foi-lhes dada autonomia para a execução do plano e, como nos anteriores
GAP, foram feitas verificações semanais para garantir que o Plano de Produtividade se
executa conforme previsto.

3.6. Implementação no GAP D
O GAP D foi o que se seguiu neste processo de implementação do Plano de
Produtividade. À semelhança dos anteriores GAP, o primeiro passo foi a verificação da
documentação do Standardized Work relativa à referência High Runner.
Após realizar esta verificação, em conjunto com as GAP Leaders, constatei que
o GAP tinha as Instruções de Trabalho e o TCT já construídos. Embora as Instruções de
Trabalho estivessem atualizadas o mesmo não se pode dizer do TCT uma vez que tinha
passado mais dois anos desde a sua criação. Reuni então as GAP Leaders e Supervisores e
definiu-se que eu ficaria responsável por construir o novo TCT bem como o ETE que
estavam em falta. Além disto, havia ainda uma outra situação a discutir, a célula do GAP
que produz a referência High Runner, embora tenha quatro postos de trabalho, tem três
operadores. Dever-se-ia analisar se as operações realizadas em cada posto de trabalho são
as mesmas em ambos os turnos, bem como se os operadores ocupam o mesmo posto.
Quando se abordou este tema com as GAP Leaders e depois de alguma
discussão notei que os turnos funcionavam de modo diferente, pelo que teria de se definir
um modo de trabalho exatamente igual para ambos. As GAP Leaders pediram que lhes
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fossem concedidos alguns dias para se debruçarem sobre este assunto de modo a que
pudessem fazer estes e conversar com os operadores para encontrar o método que
beneficiasse ambos os turnos. A minha responsabilidade aqui passaria por acompanhar e
ajudar neste processo bem como fazer a ponte entre turnos. Rapidamente se chegou à
conclusão que o melhor seria colocar o Operador 1 no Posto 1 e Posto 4, o Operador 2 no
Posto 2 e o Operador 3 no Posto 3 (Figura 3.16). À primeira vista parece não fazer sentido
que o Operador 1 tenha de fazer uma deslocação tão grande mas o fato é que as operações
realizadas nos Postos 1 e 4 são mais simples e mais rápidas de executar, ao passo que as
operações dos Postos 2 e 3 são mais demoradas e inseparáveis.

Figura 3.16. Esquematização do deslocamento do Operador 1.

As operações do Posto 1 são a costura de três peças diferentes que serão unidas
no Posto 2, por isso há que garantir que enquanto o Operador 1 vai ao Posto 4 não faltam
peças costuradas para o Posto 2 trabalhar. Uma vez que as operações realizadas no Posto 2
são mais demoradas do que as do Posto 1 torna-se mais fácil garantir que há peças
costuradas suficientes para que o Posto 2 não pare. No Posto 4 viram-se as peças
costuradas no Posto 3 do avesso. Teve então de se definir quantos conjuntos de três peças
costuradas é que o Operador 1 teria de fazer antes de se deslocar ao Posto 4 para virar as
peças que lá estavam. Foi equacionada a hipótese do Operador 1 a cada conjunto que
costurava deslocar-se ao Posto 4 e virar uma peça, depois voltar ao Posto 1 costurar outro
conjunto e assim por diante, isto para que se trabalhasse no sistema peça-a-peça. Mas
facilmente se percebe que se gasta muito tempo em deslocações e sendo assim pôs-se esta
hipótese de parte. Fizeram-se três testes por turno, cada um com a duração de 30 minutos,
no primeiro o Operador 1 fazia três conjuntos de peças antes de se deslocar para o Posto 4,
no segundo o Operador 1 fazia cinco conjuntos de peças antes da deslocação para o Posto 4
e no terceiro este operador fazia sete conjuntos de peças antes de se deslocar para o Posto
4. Comparando os resultados dos três testes chegou-se à conclusão que o melhor seria fazer
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cinco conjuntos de peças e depois deslocar-se para o Posto 4, isto porque quando se
costuravam três conjuntos de peças antes da deslocação um dos turnos não conseguia
garantir que o Operador 2 trabalhava ininterruptamente. Quando se costuravam cinco
conjuntos de peças antes do Operador 1 se deslocar conseguia-se garantir que o Posto 2
trabalhava sempre sem paragens e que o número de peças para virar no Posto 4
normalmente variavam entre quatro e cinco peças. Quanto ao terceiro teste, os resultados
foram semelhantes ao segundo teste, no entanto, este aumento de stock entre postos era
desnecessário. Além disto também se definiu que o abastecimento de kits seria feito pelas
GAP Leaders.
Depois de tudo ter ficado definido foi tempo de realizar as vinte medições de
tempo a cada operação de trabalho e as dez medições de tempo às operações periódicas de
modo a que as GAP Leaders definissem os tempos mínimos repetíveis entre turnos.
Enquanto fazia as medições de tempo deparei-me com uma situação que não estava
definida, uma vez que o Operador 1 não faz todo o trabalho no sistema peça-a-peça
(desloca-se ao Posto 4 a cada cinco conjunto de peças costuradas no Posto 1) a dúvida seria
se as operações realizadas no Posto 4 deveriam ser considerada uma Operações de
Trabalho, uma vez que é uma operação de costura necessária e que acrescenta valor à peça,
ou Operações Periódicas, uma vez que são executadas após um dado número de operações.
Quando o caso foi exposto ao Departamento Responsável pela Melhoria Contínua os seus
responsáveis também não conseguiram chegar a uma conclusão pelo que me foi pedido
alguns dias para que se debatesse o assunto. Durante esses dias fui fazendo todas as
medições de tempo e iniciei a construção do TCT e do ETE.
Fui mais tarde chamado ao Departamento Responsável pela Melhoria Contínua
para que me comunicassem as conclusões a que chegaram relativamente à situação que
tinha apresentado. Informaram-me que as operações realizadas no Posto 4 são consideradas
Operações Periódicas na construção do TCT, no entanto, os Postos 1 e 4 são operados pela
mesma pessoa pelo que quando se fizer a observação e cronometragem acompanhar-se-á o
Operador 1 em vez dos Postos 1 e 4 separadamente. Este acompanhamento deve ser feito
de modo a analisar as operações no Posto 1 e Posto 4, isto é, habitualmente a observação e
cronometragem para o preenchimento da Folha de Revisão do Standardized Work é feita a
ciclos de operações consecutivos, neste caso é diferente pois deve-se acompanhar somente
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os ciclos de operações que incluem o Posto 1 e o Posto 4, ou seja, fez-se a cronometragem
de cinco em cinco ciclos de operações.
Depois desta reunião, terminei o TCT e o ETE e construí o novo quadro para
marcar o seguimento do Plano de Produtividade. Foi necessário dar formação às GAP
Leaders relativamente ao caso específico do Operador 1 e reviram-se as indicações dadas
quando o Plano de Produtividade lhes foi apresentado na reunião inicial. A partir daqui foilhes dada autonomia para que seguissem o Plano de Produtividade, acompanhando o
progresso deste semanalmente.
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4. OUTROS TRABALHOS DESENVOLVIDOS
Durante o período de estágio realizei outros trabalhos além do Plano de
Produtividade. Estes eram realizados quando tinha mais disponibilidade e permitiu-me
aprender mais acerca da instituição que me acolheu.

4.1. Seguimento das auditorias diárias aos GAP
Durante um curto espaço de tempo, que ocorreu logo no meu início de estágio,
tive a meu cuidado a gestão de um sistema de auditorias diárias realizadas pelos,
chamados, MOI’s (Mão-de-Obra Indireta) aos GAP da fábrica de modo a verificar se tudo
estava de acordo com o que está definido nos standards e sistema de excelência da
instituição e se os GAP Leaders e até supervisores e Responsáveis UAP sabem reagir
mediante várias situações.
A base deste sistema está num conjunto de cartões (numerados) que contêm um
determinado aspeto que deve ser verificado num determinado GAP. Através de uma folha
de cálculo, onde está a numeração dos cartões, a lista de MOI’s e os GAP, faz-se um
“sorteio” de modo a que cada um dos MOI’s tenha associado um número de um cartão e
um GAP, onde deverá verificar o aspeto que está no cartão. Além disto está identificado
quando deve ser feita a auditoria, o dia e o turno.
Ao lado do quadro onde estão os cartões está uma tabela onde dos GAP da
fábrica e respetivos supervisores. Observei que a tabela em questão estava desatualizada
pelo que procedi à sua atualização, deslocando-me a cada GAP e falando com todos os
supervisores.
Observei também que existiam, por vezes, cartões que não eram aplicáveis a
certos GAP, esta informação chegava-me por parte das pessoas que iam realizar a auditoria
e que constatavam que o que estava pedido no cartão não era aplicável ao GAP que
estavam a auditar. Ao analisar a folha de cálculo constatei que o algoritmo do “sorteio” era
básico, no sentido que não estava preparado para evitar estes casos. Criei então um sistema
de alerta para que sempre que ocorresse um caso como o referido anteriormente enviasse
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um alerta visual para que fosse realizado um novo sorteio até que tal não se verificasse.
Este sistema seria temporário até conseguir reunir todas as incompatibilidades ou a maior
parte delas para que depois se pudesse alterar o próprio algoritmo do “sorteio” de modo a
evitar tais situações.
Como esta gestão foi durante um curto espaço de tempo não consegui juntar
casos destes que justificassem uma alteração de algoritmo. No entanto, passei esta
informação à pessoa que posteriormente ficou responsável por este projeto de modo que
esta pudesse melhorar o sistema.
Considero que este pequeno projeto me foi bastante útil, pois tendo ocorrido
numa fase em que estava a iniciar o meu estágio permitiu-me conhecer relativamente bem
o espaço-fábrica, os seus GAP e as pessoas responsáveis por cada um deles. Além disso
pude ainda aprimorar os meus conhecimentos pelos standards da fábrica contactando com
eles diretamente.

4.2. Construção do TCT e ETE de um novo projeto
Além das referências High Runner também tive à minha responsabilidade a
construção do TCT e do ETE de um novo projeto que a fábrica recebeu.
A definição destes standards nesta fase de projeto foi bastante enriquecedora
pelo fato de permitir que fosse escolhido o melhor método enquanto os operadores da linha
não ganham vícios ou até mesmo comecem a altera-lo em função da rapidez ou destreza do
operador em ambos os turnos.
Para a sua construção tive de fazer as habituais medições de tempo, onde tive
de identificar os pontos de medida de cada operação. Depois disto teve de haver a reunião
entre turnos para acordarem o mínimo tempo repetível e, seguidamente, passei à
construção propriamente dita do TCT e ETE.
A construção destes do TCT e do ETE deste novo projeto foi feita de forma
autónoma e serviu para consolidar os meus conhecimentos relativos a estas duas
ferramentas.
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5. RESULTADOS E CONCLUSÃO
O atual estado de instabilidade económica em Portugal e o fato da indústria
automóvel ser tão exigente obriga as empresas desta área que operam no país a praticar
uma gestão mais eficiente de modo a melhorem o seu desempenho e a conseguirem uma
vantagem competitiva face aos concorrentes neste mercado. Assim, o conceito Lean e as
ferramentas associadas a este conceito são fundamentais para o sucesso das empresas.
Relativamente ao trabalho realizado, conclui-se que a implementação do Plano
de Produtividade foi um sucesso, uma vez que cada GAP Leader alcançou uma autonomia
que lhes permite acompanhar, com “olho crítico”, o seu GAP e identificar desperdícios.
Este processo de identificação de desperdícios iniciou-se desde logo no processo de
implementação do Plano de Produtividade uma vez que em alguns GAP se faziam algumas
alterações e ajustes de modo a corrigir algumas situações que não estavam de acordo com
os standards.
Embora os GAP Leaders sejam já autónomos para seguir com o Plano de
Produtividade, verifica-se que nos períodos em que os pedidos de produção aumentam
estes não são tão assíduos na Revisão do Standardized Work como pretendido pelo que
deve ser o Supervisor a assegurar essa tarefa.
Foi ainda possível extrair alguns resultados no GAP A e no GAP B.
Relativamente ao GAP A observou-se que, comparando o mês anterior ao Plano de
Produtividade com o mês em que este foi implementado, a produtividade aumentou 2,4%.
Foram ainda dadas três ideias de melhoria, resultantes deste plano. Quanto ao GAP B,
fazendo uma comparação semelhante à feita para o GAP A, observou-se que houve um
aumento na produtividade na ordem dos 2,6%. Relativamente a ideias de melhoria, neste
GAP foram dadas quatro ideias de melhoria, considerando apenas as deias diretamente
ligadas ao Plano de Produtividade.
A nível pessoal, a realização deste projeto permitiu-me ter contato direto com
algumas ferramentas Lean, uma vez que o ambiente fabril é altamente voltado para este
novo modelo de gestão. Também me fez perceber a importância da aplicação destas
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ferramentas na indústria, visto que, usando as ferramentas certas podem-se melhorar
processos e eficiência. E este melhoramento não se obtém como consequência de uma
sobrecarga sobre o operador, antes pelo contrário, obtém-se através de pequenas alterações
nos processos que além de se focarem na produtividade, focam-se igualmente no bem-estar
do operador, no sentido em que se tenta evitar que este tenha de ganhar rapidez de trabalho
para que hajam melhorias. No entanto, a aplicação destas ferramentas numa fase inicial
pode ser difícil, uma vez que tem de se preparar as pessoas para a mudança e faze-las
perceber que a mudança sé positiva, tanto para ela como para a fábrica.
Com este estágio desenvolvi um gosto especial pela indústria automóvel e esta
experiência deu-me uma perspetiva de futuro interessante nesta área.

44

2015

Erro! A origem da referência não foi encontrada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abrantes, R.S. (2012), "Optimização de uma Linha de Produção Aplicando a
Metodologia Lean". Tese de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial,
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de
Aveiro, Aveiro.
Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (2015), "Estatísticas da Indústria
de Componentes para Automóveis". Acedido a 10 de Agosto de 2015, em:
http://www.afia.pt/images/stories/downloads/dw2015/afia_indcompauto_pt_act20
150429.pdf
Cruz, N.M.P. (2013), “Implementação de Ferramentas Lean Manufacturing no Processo
de Injeção de Plásticos”. Tese de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial,
Departamento de Produção e Sistemas, Escola de Engenharia, Universidade do
Minho, Guimarães.
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (2005),
"Diagnóstico da Indústria Automóvel em Portugal". Acedido a 10 de Agosto de
2015,

em:

http://www.iapmei.pt/resources/download/bim/diagnostico_automovel_doc15.pdf
Massa, M. C. M. (2014), "Pull System nas Linhas de Injeção numa Empresa do Setor
Automóvel". Tese de Mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade do Porto,
Porto.
Niven, P. R. (2006), "Balanced Scorecard Step-by-Step: Maximizing Performance and
Maintaining Results", New York: John Wiley & Sons.
Ortiz, C. A. (2006), "Kaizen Assembly: Designing, Constructing, and Managing a Lean
Assembly Line", New York: CRC Press.
Ortiz, C. A. (2010), "Kaizen vs. Lean: Distinct but related." Metal Finishing, 108, 50-51.

Joel Martinho

45

Implementação de um Plano para Melhoria da Produtividade

Pinto, J. P. (2009), "Pensamento Lean: A filosofia das organizações vencedoras", 2ª Ed.,
Lidel.
Simões, E.R.N. (2014), “Implementação de Processos de Melhoria Contínua na CIE
Plasfil”. Tese de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, Departamento de
Engenharia Mecânica, Universidade de Coimbra, Coimbra.
Walters, C. (2012, 1 de Junho), "Toyota Way Principle #6: Standardized Tasks &
Processes".

Acedido

a

10

de

Agosto

de

2015,

em:

http://leanblitzconsulting.com/2012/06/toyota-way-principle-6-standardized-tasksprocesses/
Walters, C. (2012, 19 de Setembro), "What Is Standardized Work (And What Is It Not)?".
Acedido

a

10

de

Agosto

de

2015,

em:

http://leanblitzconsulting.com/2012/09/what-is-standardized-work-and-what-is-itnot/
Womack, J. P. e Jones, D. T. (2003), "Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in
Your Corporation.", New York: Macmilkin Publishing Company.

46

2015

