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palavras-chave 
 

Lean Manufacturing, SMED, 5S’s, estatística. 
 

resumo 
 
 

Este relatório apresenta os resultados de duas análises, uma de cariz mais 
quantitativo e outra de cariz mais qualitativo, realizadas na linha de injecção de 
plásticos da empresa Oliveira & Irmão.  
Na primeira análise o objectivo é estudar o impacto nos tempos de setup das 
máquinas de injecção de plástico da aplicação da metodologia SMED. A outra 
análise prende-se com perceber qual o impacto e consequências, na mesma 
linha de injecção, da aplicação da metodologia 5S´s. 
No estudo relativo ao SMED, foram recolhidos dados referentes aos tempos de 
setup antes da aplicação do método e depois da sua aplicação sendo estes 
posteriormente tratados e analisados estatisticamente. Este trabalho permitiu 
concluir qual a redução conseguida nos tempos de setup, o custo associado a 
essa redução, assim como representar em termos estatísticos, as suas 
implicações nos tempos. 
Quanto à metodologia 5S´s, foram identificados os principais problemas e 
quais as acções para os solucionar, culminando com a demonstração das 
melhorias conseguidas depois do processo de implementação da metodologia 
5S´s ter sido aplicado. Esta análise permitiu mostrar as acções que 
conduziram a melhorias concretas no terreno, assim como as acções que 
ainda se encontram em estudo para uma aplicação futura, numa perspectiva 
de melhoria contínua. 
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abstract 
 

This report presents the results of two analyses, one more quantitative and 
another more qualitative, developed in the plastic injection line in Oliveira & 
Irmão factory. 
In the first analysis the objective was to examine the impact on setup times, of 
the application SMED concepts, to a set of plastic injection machines. The 
other analysis relates to the impact, at the same injection line, of applying the 
5S’s methodology. 
In regard to the SMED related study, setup times were collected, before and 
after SMED changes were implemented, and were then treated and analysed 
using statistical techniques. The work led to some conclusions regarding a 
reduction in the setup times and also the associated decrease in terms of 
costs. 
As for 5S’s methodology, the focus of the study was to identify the existing 
problems and the related solutions, ending in the demonstration of the 
improvements obtained due to the use of 5S’s principles. The analysis shows 
the actions that led to a concrete progress and also some actions that are still 
being studied for future execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Objectivos e Enquadramento 

Este relatório tem por base o trabalho desenvolvido na organização Oliveira & 

Irmão, S.A, empresa que tem, como actividade principal, o fabrico de autoclismos em 

plástico e componentes para autoclismos cerâmicos.  

O projecto realizado teve como área de aplicação o departamento de produção 

que inclui cerca de 50 máquinas automáticas (directamente relacionadas com o estudo 

efectuado) e 7 máquinas semi-automáticas. 

As tarefas desenvolvidas, no âmbito da Lean Production, compreendem as 

actividades de recolha, tratamento e estudo da relação/implicação que algumas 

metodologias têm sobre os tempos de setup, referentes à mudança de moldes. 

Adicionalmente foi também objecto de estudo a aplicação de metodologias, no âmbito da 

melhoria contínua, mais relacionadas com a actividade dos operadores. 

Assim sendo, neste trabalho, os factores-chave são alguns indicadores e 

metodologias passíveis de serem analisados e aplicados nas máquinas de injecção e na 

linha de produção tendo como meta a obtenção de melhores tempos de setup e uma 

melhoria contínua geral e integrada no terreno de trabalho (separação de peças 

injectadas, melhorias nos postos de controlo de produção, entre outras exploradas no 

decorrer deste estudo). 

O uso destas ferramentas culmina na conclusão retirada da análise de toda a 

informação pertinente e das acções desenvolvidas na linha de produção, indicando 

soluções alternativas que se coadunem com os problemas analisados. 

No que respeita especificamente aos objectivos, este estudo incide, remetendo 

directamente para as máquinas de injecção de plástico, sobre a análise em termos de 

variações dos tempos de setup (troca de moldes), onde é estudada a implicação nestes 

da aplicação da metodologia SMED (Single Minute Exchange of Die), metodologia 

através da qual se procura optimizar as tarefas dos técnicos com o propósito de diminuir 

o tempo gasto na troca de moldes.  
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Numa vertente não tão unicamente direccionada para as máquinas de injecção, e 

no sentido da melhoria do funcionamento da linha de produção, é analisada a aplicação 

de metodologias (5S´s e PDCA – Plan, Do, Check, Act), através de planos 

calendarizados de acções a realizar, com foco na eficiência operacional, rentabilização de 

recursos e inovação contínua no trabalho realizado no terreno.  

Por último, o objectivo final deste trabalho será a análise, quer dos indicadores 

quantitativos quer dos indicadores qualitativos presentes no projecto de modo a 

estabelecer alguns possíveis cenários a aplicar futuramente. 

No ponto seguinte apresenta-se, de forma resumida, a organização onde foi 

desenvolvido o projecto que serviu de base ao presente relatório. 

1.2 Apresentação da Empresa  

Neste ponto procura-se, como forma de enquadrar o trabalho desenvolvido, 

descrever um pouco do historial da empresa Oliveira & Irmão assim como a sua 

actividade, os seus produtos e os mercados onde opera. 

1.2.1 História da empresa 

A Oliveira & Irmão foi fundada em 1954 como empresa de comercialização de 

artigos de fundição e de equipamento para o sector agrícola, nomeadamente artigos de 

rega. Apostando desde o início numa implantação que garantisse a cobertura do 

mercado nacional, a empresa alicerçou o seu crescimento no alargamento da gama de 

produtos comercializados, ganhando particular destaque a oferta de artigos sanitários 

para o sector da construção civil. No sentido de dar resposta às crescentes solicitações 

do mercado, num quadro de diversidade de produtos e de elevados padrões de 

qualidade, a empresa criou a sua primeira unidade industrial em 1981, acedendo a 

tecnologias que rapidamente lhe conferiram um nível de destaque no mercado nacional. 

Em 1987, depois de passar a sociedade anónima, a empresa encetou um processo de 

cisão das suas unidades comercial e industrial e, em termos industriais, especializou-se 

no fabrico de componentes de autoclismos, tornando-se numa unidade de referência 

mesmo além fronteiras. (Apresentação Oficial Oliveira & Irmão, 2009). 

Em termos de estrutura interna, actualmente a empresa está subdividida de 

acordo com o organograma apresentado na figura 1. 
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Desta imagem observam-se 4 divisões centrais, tendo o trabalho sido realizado na 

Divisão Fabril, no departamento de produção (PR) da empresa. 

No presente a empresa move-se num quadro de ligações internacionais, quer em 

termos da sua estrutura accionista, quer em relação a protocolos de cooperação técnica e 

comercial que estabeleceu, contando com uma ligação societária ao Grupo Fondital 

(Itália), através das estruturas accionistas da Oliveira & Irmão, S.A. e da Oliver 

Internacional, SRL. A nível nacional a empresa detém uma participação maioritária na 

estrutura societária da “Moldaveiro – Moldes, Lda”. 

Tornou-se uma empresa de dimensão europeia, colocando-se entre as maiores do 

sector em que opera, ocupando uma posição de avultado destaque no mercado europeu. 

Detendo hoje cerca de 20.268 m2 de área coberta (ver figura 2) e mais de 300 

funcionários é uma das unidades industriais mais modernas e dinâmicas onde a garantia 

de qualidade é comprovada por vários organismos nacionais e internacionais (mais à 

frente identificam-se quais) e pela crescente procura dos seus produtos. 
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Figura 1- Estrutura interna da empresa (fonte: Apresentação Oficial Oliveira & Irmão, 2009) 



  
 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Actividade industrial da empresa  

A empresa dedica-se ao fabrico de autoclismos e seus componentes, 

nomeadamente para a indústria cerâmica. O projecto realizado centra-se no sector 

responsável pela produção individual, por injecção de plástico, de cada componente do 

produto final.  

A empresa recorre, no seu processo produtivo, a sofisticados meios tecnológicos, 

numa estratégia de permanente actualização face às evoluções técnicas que, a nível 

mundial, se vão verificando no sector. Esta implementação de sistemas produtivos 

resultantes de apurados processos de investigação e desenvolvimento tem, como meta, 

produtos com elevadas performances em termos de qualidade, custo e eficiência. A 

constante optimização das condições de trabalho dos colaboradores é outra grande 

preocupação da empresa, princípio que é corroborado por uma das vertentes deste 

projecto, a melhoria contínua na linha de produção e seus postos de trabalho. (fonte: 

Apresentação Oficial Oliveira & Irmão, 2009) 

O processo produtivo em termos gerais começa com a introdução, no sistema de 

aspiração, da matéria-prima correspondente ao produto que se vai fabricar. Este sistema 

alimenta, através de vácuo, as máquinas de injecção. De seguida procede-se à troca do 

molde e parametrização correcta do novo molde, nesta fase a optimização dos 

parâmetros de injecção é de grande importância, pois influenciará a rapidez do início da 

produção conforme.  

Figura 2 - Oliveira & Irmão, S.A. (fonte: Apresentação Oficial Oliveira & Irmão, 2009) 
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Estando a produção conforme esta é mantida de acordo com o tempo estipulado 

e, após a sua conclusão é necessário averiguar a percentagem de peças não conformes 

e proceder ao envio destas para a reciclagem de matéria-prima.  

As peças conformes são acondicionadas nas caixas destinadas para o efeito e 

são formados conjuntos de caixas de material injectado (lotes).  

As peças injectadas, em algumas situações, necessitam de ser cromadas, ou de 

receber algum outro tipo de acabamento ou incorporação de material e, nestes casos, os 

lotes são logo identificados com essa informação e são transportados para o armazém, 

para a zona de Serviços Externos.  

Na grande maioria dos produtos, as peças injectadas são para consumo interno e, 

aquando da formação de lote, se nas linhas de montagem os supermercados tiverem 

atingindo o nível mínimo de stock ou quase (verificação feita pela logística industrial 

através de software), as peças vão directamente abastecer as linhas, caso contrário são 

enviadas para o armazém até que sejam solicitadas por parte das linhas de montagem.  

No anexo 1 é apresentado um fluxograma representativo do processo produtivo 

simplificado. 

No que respeita a investigação, a empresa orienta-se para o cliente procurando 

oferecer-lhe maior escolha e personalização, através de uma equipa de técnicos, que se 

dedica ao desenvolvimento de novos produtos e soluções inovadoras tendo a satisfação 

total do cliente como objectivo principal.  

A qualidade também não é descurada, sendo os rigorosos processos produtivos, 

agregados à inovação tecnológica, a base para o desenvolvimento e concepção das 

soluções para os sistemas de instalação sanitária.  

Com esse objectivo sempre presente a empresa implementou e mantém um 

sistema de gestão da qualidade certificado segundo a norma ISO 9001:2000. 

Simultaneamente uma panóplia de produtos produzidos pela empresa está certificada por 

vários organismos internacionais, como: LGA (Alemanha), CSTB (França), KIWA 

(Holanda), SIET (Itália), SAI GLOBAL (Austrália) e WRAS (Inglaterra).  

Na Oliveira & Irmão, e dado a especificidade do que produz e a sua relação com a 

água, existe uma especial preocupação pela preservação deste recurso escasso. Através 

da introdução da possibilidade de interrupção da descarga do autoclismo e do inovador 
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sistema de dupla descarga, os autoclismos passaram a fazer um uso sustentado e 

racionalizado da água. O sistema de dupla descarga permite escolher o volume de água 

a descarregar, conforme as necessidades do utilizador. Tornou-se então possível poupar 

milhares de litros de água potável por ano, contribuindo assim para a preservação deste 

recurso tão essencial à vida e permitindo a redução dos custos associados ao seu 

consumo.  

Os mais recentes incrementos tecnológicos, surgem na óptica de acrescentar 

valor a quem usa os produtos e à sociedade em geral, com vectores importantes como a 

necessidade em preservar os recursos hídricos, a qualidade nas instalações prediais, o 

conforto das habitações e o bem-estar das pessoas. 

Feita a descrição sobre a actividade da empresa e algumas referências à forma de 

desenvolvimento de produtos, qualidade e tecnologia presentes nesta, no ponto que a 

seguir é desenvolvido, é dado ênfase aos mercados e produtos da empresa.  

 

1.2.3 Produtos e Mercados  

No seu leque de produtos a Oliveira & Irmão, S.A. contempla, autoclismos 

interiores, sistemas de instalação com vários tipos de estrutura, autoclismos exteriores e 

mecanismos de descarga. Simultaneamente comercializa lava-louças, torneiras, 

mobiliário de casa de banho e acessórios, cabines, colunas e banheiras de 

hidromassagem, aquecimento central, tubagens, esquentadores e termoacumuladores. 

Em termos de produção industrial interna, desta panóplia de produtos, são fabricados 

autoclismos e mecanismos de descarga, todos os outros são da vertente comercial. Na 

imagem seguinte apresentam-se dois exemplos de produtos produzidos internamente 

(figuras 3 e 4), e dois exemplos dos produtos que apenas são comercializados pela 

empresa (figuras 5 e 6). 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Autoclismo interior Figura 4 – Mecanismo de descarga 
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Em termos internacionais a empresa está situada em vários mercados, como 

Angola, Austrália, Áustria, Bielo-Rússia, Cabo Verde, Dinamarca, Egipto, Holanda, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Kuwait, Líbano, Malásia, Marrocos, 

Moçambique, Oman, Polónia, Rússia, Arábia Saudita, Espanha, Turquia e Yémen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os vários mercados apresentados são de extrema importância, pois 85% da 

produção industrial é para exportação, sendo apenas os restantes 15% para clientes do 

mercado nacional. 

No ponto seguinte, como conclusão deste capítulo introdutório, apresenta-se a 

metodologia que foi usada, assim como a estrutura que rege o presente relatório. 

Figura 7 - Mercados da Oliveira & Irmão, S.A. (fonte: Apresentação Oficial Oliveira & Irmão, 2009) 

Figura 5 – Módulo de hidromassagem Figura 6 – Torneira de casa de banho 
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1.3 Metodologia e estrutura do relatório 

Inicialmente foi efectuada uma pesquisa bibliográfica, apresentada no capítulo 2, 

que é retomada ao longo de todo o trabalho sempre que se justifique.  

Seguidamente procedeu-se à recolha dos dados referentes aos tempos de setup 

que consideram o tempo total de mudança de produção. Em paralelo a esta tarefa 

procedeu-se à aplicação de planos de acções no terreno, nomeadamente, aplicação de 

técnicas para separação das peças injectadas, melhorias ao nível dos postos de controlo 

de produção e alterações na linha de produção com incidência directa na eficiência 

produtiva.  

Efectuou-se, de seguida, um tratamento estatístico dos dados (tempos de 

mudança de moldes) adequado à linha de orientação deste projecto. Com apoio neste 

tratamento dos dados foram analisadas as melhorias obtidas através da aplicação no 

terreno dos princípios do SMED. Esta análise é apresentada no capítulo 3 do relatório. 

Adicionalmente foi desenvolvida outra linha do estudo que tem como mote uma 

análise qualitativa, que advém da aplicação de planos de melhoria na linha de produção. 

Neste ponto pretende-se avaliar o impacto dessa aplicação, no funcionamento do sistema 

de produção assim como a indicação de possíveis soluções tendo por base os princípios 

da melhoria contínua. 

Esta segunda parte do estudo é apresentado no capítulo 4 do presente relatório, 

de forma devidamente estruturada. 

Por último, e tendo por base toda a informação recolhida e análises efectuadas, 

são apresentadas, no capítulo 5, algumas conclusões globais e a definição de 

perspectivas de desenvolvimentos futuros.  
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Com o presente capítulo pretende-se realizar uma revisão bibliográfica, sobre o 

tema central, Lean Production, e mais detalhadamente sobre as metodologias específicas 

que estão associadas ao desenvolvimento deste trabalho. Vigoram conceitos e definições 

fulcrais para a compreensão e desenvolvimento do projecto. Entre estes conceitos 

destacam-se o Lean Manufacturing/Production e as ferramentas contempladas por esta 

filosofia, incidindo, como já referido anteriormente, nas que mais se coadunam com o 

trabalho realizado (5S´s, SMED).  

2.1  Lean Production 

Os pontos que seguidamente são apresentados fornecem uma base teórica 

necessária para que se possa compreender o desenvolvimento e os princípios da Lean 

Production. 

2.1.1 História  

Tudo remonta aos anos 50, altura em que a empresa Toyota Motor Company 

atravessava graves dificuldades económicas. Os problemas devido ao nível deficitário de 

produção em relação aos concorrentes directos eram vários. Devido a este facto os 

engenheiros Eiji Toyoda, Taiichi Ohno e o consultor Shigeo Shingo, começaram a tentar 

tirar elações através das análises dos sistemas produtivos de outras empresas, 

concluindo que a panóplia de princípios que poderiam possibilitar um sistema produtivo 

mais eficiente era enorme (Womack et al., 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Localização temporal de factos e personalidades (fonte: Womack et al., 1990) 
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Como se pode observar também através da figura anterior, no início e devido a 

este sistema ter sido desenvolvido pela Toyota, denominava-se por TPS (Toyota 

Production System), tendo sido o conceito continuamente desenvolvido e tornado mais 

abrangente, evoluindo para o termo Lean.  

Esta evolução e a configuração deste sistema de produção teve, numa fase 

embrionária, a introdução de novos conceitos e optimizações primárias que foram 

aplicadas às técnicas de produção utilizadas pela Ford Motor Company. Através da 

constante inovação e introdução de novas filosofias o TPS começa a destacar-se e torna-

se no Lean Production (Ritch et al, 2006) termo usado pela primeira vez pelos autores 

Womack e Jones no livro do 1990, “The machine that changed the world”’. Na tabela 

seguinte são apresentados factos cronológicos de interesse sobre a evolução deste 

sistema. 

  

Data Alteração introduzida 
1945 Just-In-Time e Automação 

1945-1955 Troca de ferramentas (2 a 3 horas)  
1947 Redefinição de layout (em L e em paralelo)   
1949 Eliminação dos armazéns intermediários  
1950 Linhas de produção e montagem sincronizadas 
1950 Controles Visuais  
1953 Nivelamento da produção 
1953 Sistema de supermercado na fábrica 
1957 Adoptado o painel de procedimento (Andon) 
1959 Sistema de transferência (entra Æ entra ou sai Æ sai) 
1961 Kanban de caixa  
1961 Sistema de cartões azuis e vermelhos, para controlar peças externas 
1962 Kanban adoptado em toda a empresa  
1962 Troca de ferramentas na fábrica principal (15 minutos) 
1962 Adopção do sistema automatizado de selecção de peças 
1963 Operação multiprocesso 
1965 Adopção do sistema kanban para controlar peças externas 
1966 Primeira linha automatizada 
1971 Troca de ferramentas na fábrica principal (3 minutos) 
1973 Sistema de transferência (saiÆentra) 

 

 

 

Tabela 1- História cronológica do TPS (adaptado de Monden, 1998). 
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O objectivo primordial desta filosofia de produção baseava-se na eliminação dos 

desperdícios (Muda) de produção, existindo estes sobre as mais diversas formas, tais 

como; stock de matérias-primas, tempos não produtivos do equipamento, controlo do 

inventário, espaço físico ocupado pelos stocks, não qualidade, entre vários outros. A 

filosofia Lean rotula todos estes desperdícios como inimigos de qualquer organização, 

assim como indesejáveis para o cliente, pelo que se torna muito relevante a eliminação 

dos mesmos (Ohno, 1997). 

A base desta filosofia prende-se com o aumento da competitividade das 

organizações através da constante necessidade de diminuir os gastos, canalizando 

apenas o essencial para a tarefa central, acrescentar valor ao produto, podendo 

sistematizar este termo tão abrangente numa definição tão simples e sucinta como a 

eliminação dos desperdícios e percepção da necessidade de criar valor (Monden, 1998). 

Na sua fase inicial, o TPS baseava-se em dois princípios: só se produz o que se 

vende e a produção realiza-se num fluxo contínuo, Just in Time (Ritch et al., 2006). Estes 

pontos são a “ignição” para a detecção de um grande número de situações indesejáveis 

passíveis de acontecerem num processo produtivo, é percepção do TPS que os stocks 

são uma menos valia e que “disfarçam” os problemas que afectam a produção. A 

diminuição dos stocks conduz à eliminação directa de problemas como o espaço 

ocupado, os recursos desnecessários dedicados a estes, entre vários problemas 

indirectos que advém desta situação (Womack et al., 1990).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - A “casa” do TPS (adaptado de Liker e Meier, 2004) 
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A figura anterior representa a base de conceitos e acções que suportam esta 

filosofia de produção e que podem ser condensadas nas regras que de seguida se 

apresentam. Segundo Liker e Meier (2004) são quatro as regras base do TPS: 

• Todas as operações devem ser devidamente especificadas relativamente ao 

conteúdo, sequência, tempos e resultados; 

• A relação cliente/fornecedor deve ser directa, inequívoca no envio de solicitações 

e recebimento de respostas (por exemplo do tipo sim/não); 

• O fluxo de cada produto ou serviço deve ser simples e directo; 

• Qualquer melhoria deve ser feita de acordo com o método científico, sob a 

supervisão de um responsável (sensei) ao mais baixo nível da hierarquia da 

empresa. 

Da história, também se verifica que outro grande problema estava relacionado 

com a deficitária comunicação e participação conjunta na produção fabril entre os vários 

sectores e hierarquias da empresa, tal como a pouca relevância que as condições de 

trabalho e motivação dos trabalhadores auferiam. Assim, e revolucionariamente para a 

altura em questão, a relação entre os colaboradores e a organização foi refeita, 

implementando princípios internos de cooperação, flexibilidade integrada e benefícios 

para ambas as partes, cimentando assim uma alteração incontornável para a filosofia 

Lean se desenvolver e aprimorar (Womack et al., 1990). 

2.1.2 Lean Thinking, evolução e filosofia 

O conceito Lean ao longo do tempo foi-se ramificando, completando-se e 

evoluindo desde o seu nascimento. Entre os mais variados autores (Womack e Jones, 

2003 e Liker e Meier, 2004 entre outros) era unânime a percepção que restringir uma 

“análise Lean” à eliminação de desperdícios, hipotecava uma avaliação concreta da 

eficiência no geral, conduzindo para uma avaliação mais sectorial e menos transversal. 

Womack e Jones (1996), redesenharam e completaram então o leque dos princípios 

Lean, alargando o seu conceito, além da eliminação de desperdícios, para a criação de 

valor do produto e ou serviço, para o cliente. Esta visão mais abrangente valoriza a 

percepção do cliente, a sua capacidade de entendimento do significado de valor no 

produto e ou serviço, em suma canaliza igualmente atenções para a satisfação do cliente 

final (Womack e Jones, 2003).  

Estes mesmos autores (Womack e Jones, 2003), completam dizendo que o Lean 

Thinking funciona como “anti-desperdício”, ou seja, eliminação de todas as actividades 
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que não acrescentam valor, alargando assim o conceito a todo o tipo de actividades e 

recursos mal aplicados que culminam no aumento de custos, no atraso relativo ao tempo 

necessário à execução e na diminuição da satisfação do cliente. 

O Lean Thinking deve reflectir a procura constante do óptimo, da perfeição, 

eliminando continuamente todas as perdas, deve-se por isto entender o Lean como uma 

filosofia de negócio e não limitá-lo ao melhoramento dos processos e técnicas produtivas. 

A aplicação de estratégias, cada vez mais eficazes e sustentadas que incutam a Lean 

Production deve ser transversal a toda a organização (Moore, 2001). 

2.1.2.1 Desperdício (Muda) 

Os desperdícios, e no seguimento da importância enfatizada em torno da criação 

de valor, caracterizam-se por reflectirem todo o trabalho realizado, que não adiciona 

qualquer mais-valia ao produto/serviço. O conceito nasce da linguagem Japonesa, pois 

Muda é o termo para definir exactamente todos os recursos e tempo gastos 

desnecessariamente que, no limite, elevam o valor do produto/serviço final, tornando-os 

para consumidor final, mais dispendiosos do que na realidade deveriam ser (Shingo, 

1981).  

A recorrente opção do contorno dos problemas em detrimento da tentativa da sua 

eliminação, conduz toda uma organização para o acréscimo dos seus custos. É 

imperativo ter em consideração a máxima: “um problema não se gere, elimina-se” 

(Courtois et al., 2006). 

Estes autores (Courtois et al., 2006), sistematizaram as origens das sete principais 

fontes de desperdício. As sete Muda são então: 

1. Sobreprodução 
2. Tempos de espera 
3. Deslocações inúteis 
4. Operações inúteis 
5. Stocks excessivos 
6. Gestos inúteis 
7. Defeitos 

Sobreprodução:  

Este problema é causado devido à produção continuada, mesmo quando a ordem 

de fabrico já se encontra terminada. 
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Tempos de espera: 

É frequente, na linha de produção, o operador ter tempos improdutivos por estar à 

espera do fim dos tempos de ciclo das máquinas, não existindo equilíbrio nestes, nem 

alinhamento dos processos. Outras situações surgem quando existem máquinas que 

estão paradas por estarem à espera de abastecimento de componentes necessários à 

sua produção; componentes à espera de pessoas e/ou máquinas ou quaisquer outros 

tempos de espera. 

Deslocações inúteis: 

Num caso concreto, derivando de outro exemplo de desperdício, quando se 

começa a efectuar sobreprodução é necessário o transporte dos produtos excedentes 

para armazenamento em stock (uma das fontes de desperdício caracterizada mais à 

frente), e repetir o mesmo processo aquando da sua recolha, o que se contabiliza em 

dois processos que não criam valor. De realçar que este tipo de desperdício surge 

frequentemente também devido a uma má concepção do layout da empresa. 

Operações inúteis:  

O pouco conhecimento técnico sobre o que está a ser produzido e como e onde 

será necessária a peça na linha de montagem por parte dos operadores, faz com que se 

desperdice bastante tempo, proveniente de rejeições erradas, correcções 

desnecessárias, o que culmina, obviamente, num acréscimo de custos. Torna-se então 

de grande importância, a incisiva definição do que se espera de cada posto específico e a 

aplicação dos meios mais apropriados para a avaliação dessas especificações.  

Stocks excessivos: 

Esta fonte de desperdício, já referida anteriormente, resulta da sobreprodução que 

origina stocks excessivos, que, por sua vez, causam um aumento dos custos (devido às 

operações já caracterizadas) e também geram um gasto indesejável de tempo e recursos 

no armazenamento e procura de referências. 

Gestos inúteis: 

Um posto de trabalho com uma má concepção, com ergonomia deficitária, 

apresenta uma baixa eficácia, obrigando os operadores a gestos, deslocações e 

transportes desnecessários. 
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Defeitos: 

Os defeitos dos produtos não acrescentam valor, aumentam os custos de 

produção e, quando a detecção é feita tardiamente, estes aumentos podem ir sendo 

incrementados (por exemplo: quando um defeito não é detectado no início da sua 

produção e segue na linha para a operação seguinte ou mesmo para o cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura anterior procura sistematizar as fontes de desperdício referidas, 

referenciando as suas principais causas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Identificação dos “Muda” (fonte: COMUNIDADE LEAN THINKING - CLT, 2000) 
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2.1.3 Princípios do Lean Thinking 

Womack e Jones (1996), pioneiros do termo Lean Production, categorizaram cinco 

princípios da filosofia Lean:  

• Criar valor: o entendimento e a visão de “valor” devem ser encarados na óptica do 

cliente. A preocupação da percepção do cliente e das suas necessidades são 

essenciais e a sua descura não promove a competitividade.  

• Definir a cadeia de valor: as fontes de desperdícios devem ser identificadas 

inequivocamente e transversalmente a todos os processos. 

• Optimizar o fluxo: o fluxo produtivo não deve contemplar a existência de stocks 

intermédios nem paragens, deve ser contínuo, contribuindo desta forma para o 

aumento da qualidade e a redução dos tempos de produção. 

• Sistema Pull: a produção deve funcionar em paralelo com as necessidades, 

apenas deve funcionar de acordo com a procura, ou seja, não se deve produzir 

mais do que a quantidade necessária para a sazonalidade em questão, só desta 

forma se reduzem stocks.  

• Perfeição: contínua procura da melhoria, tentado identificar sempre janelas de 

oportunidade nos níveis de desempenho. Neste percurso é fulcral a participação e 

cooperação de todos os níveis operacionais específicos e hierárquicos, estudando 

em conjunto o método mais adequado. 

 

A identificação destes cinco princípios por parte de Womack e Jones (1996) 

pecava por defeito, não abrangendo toda a dimensão que se entendia ser parte 

integrante do Lean Thinking, denotou-se que se considerava a cadeia de valor como 

singular não contemplando a possibilidade de existir mais do que uma (cada uma 

direccionada para um stakeholder particular). Outra lacuna prendia-se com o facto desta 

categorização conduzir as empresas, única e exclusivamente, para a diminuição de 

custos, desprezando a actividade central que deve focar-se na inovação de produtos, 

serviços e nos processos de criação de valor. 

 

Com principal preocupação para não haver uma exagerada aplicação de recursos 

apenas na eliminação de desperdícios e sim canalizá-los também na tarefa da criação de 

valor, estes princípios foram alvo de pesquisa e desenvolvimento tendo sido feita a sua 



  
 
 

21 
 

revisão. Em 2003 Womack e Jones (no livro “Lean Thinking: banish waste and create 

wealth in your corporation”), sugeriram a agregação de mais dois princípios aos cinco já 

caracterizados, nomeadamente “Conhecer o Stakeholder” e “Inovar sempre”, esta adição 

pretende “limar” a linha de orientação das organizações sempre com a melhoria contínua 

e o aperfeiçoamento do desempenho como metas. 

Definamos então estes dois princípios que foram acrescentados, que perfazem 

assim os sete princípios fundamentais do Lean Thinking: 

 

• Conhecer o stakeholder: a identificação concreta dos stakeholders do negócio é 

fundamental, não se pode apenas ter em mente o cliente, descurando, todos os 

outros que são parte integrante da empresa (accionistas, colaboradores, 

fornecedores), é um descuido muitas vezes fatal numa organização. Também é 

englobado neste princípio a visão do processo como um todo, não querendo 

apenas cumprir correctamente a etapa seguinte, mas sim acrescentar 

continuamente valor aos produtos/serviços com objectivo de proporcionar a maior 

satisfação final do cliente. 

 

• Inovar sempre: é necessário recorrer iterativamente à inovação para alcançar 

melhorias, novos produtos/serviços e melhores e inovadores processos, só assim 

se adiciona valor. Como já foi referido é muito importante a eliminação dos Muda 

mas, numa fase avançada desta acção, torna-se tão ou mais fundamental a 

criação de valor tendo como ferramentas todos os recursos que com a eliminação 

de desperdício se tornaram disponíveis. 

 

Na figura 11 são apresentados os princípios Lean Thinking assim como a sua 

sequência lógica e caracterização. 
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2.1.4 Metodologias: visão geral 

Este ponto tem como objectivo fazer uma breve caracterização de algumas das 

diversas ferramentas procedentes da Lean Production, dando posteriormente uma 

definição mais específica e detalhada daquelas que terão mais importância neste 

projecto, nomeadamente o SMED e os 5S´s. 

Nicholas (1998) distingue e caracteriza várias abordagens e metodologias que 

derivam da Lean Production, que seguidamente serão identificadas e descritas de forma 

resumida. 

Layout em célula ou em linha de produção: esta prática de organizar as máquinas, 

potencia a melhor utilização de todos os recursos, reduzindo consideravelmente muitas 

fontes de desperdício tais como tempos de espera e movimentações desnecessárias. 

Kanban: um conceito já clássico do Lean Manufacturing, é responsável pelo 

controlo do fluxo de recursos no processo produtivo. Assim, o planeamento de produção 

tem como linha de orientação as necessidades requisitadas pelo mercado, regendo-se 

assim o sistema produtivo na procura e consumo real. 

Figura 11 – Os sete princípios do Lean Thinking (fonte: COMUNIDADE LEAN THINKING- CLT, 2000) 
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Cartografia do processo: a optimização de um sistema produtivo inicia-se através 

da análise global deste, sendo esta etapa o mote para uma melhoria contínua e 

sustentada. Uma forma correcta de iniciar este processo é descrever o sistema 

elaborando a sua cartografia. De forma sucinta, a cartografia do processo consiste na 

“ilustração” dos fluxos, físico e de informação, de uma forma transversal a todos os 

departamentos (desde o abastecimento de matéria-prima, até ao cliente final). Esta 

ferramenta permite a identificação de cada elemento do desempenho ao longo de todo o 

processo, tais como os prazos, tempos de ciclo e valor acrescentado, rejeições, 

correcções e os tempos de setup (mudança de série). Na figura 12 é apresentado um 

exemplo de uma cartografia do processo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoria dos tempos de mudança de série – SMED: Esta sigla significa Single 

Minute Exchange of Die e representa um conjunto de princípios que têm por base a 

melhoria da prática da troca de ferramentas tendo em vista uma redução total do tempo 

de setup entre 50% e 70 % (Monden, 1998). O objectivo desde método é a diminuição 

dos tempos de setup, através de uma constante reavaliação dos processos, organização 

do posto de trabalho, culminando na sua automatização.  

 

Figura 12 – Exemplo da cartografia de um processo (adaptado de Courtois et al., 2006)  
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5S´s: Esta metodologia representa o início do Lean Management, os empresários 

industriais japoneses argumentavam que qualquer acção neste âmbito (Lean), dever-se-

ia iniciar com pelo menos 2 anos de aplicação desta ferramenta (Courtois et al., 2006). 

Os 5S´s correspondem às cinco iniciais de palavras japonesas que têm, como objectivo, 

agrupar e sistematizar as actividades de arrumação, organização e limpeza dos locais de 

trabalho. 

Total Productive Maintenance – TPM: Como já foi referido a filosofia Lean dedica-

se à eliminação das causas que conduzem a prejuízos financeiros inúteis, torna-se então 

essencial a maximização das capacidades disponíveis de todos os equipamentos que, 

devido a imprevistos, param com frequência. A TPM origina o aumento da produtividade 

dos equipamentos, facultando a cooperação transversal a toda a organização no esforço 

pela melhoria, qualidade, fiabilidade e economia de custos. Visto que os imprevistos 

referidos anteriormente têm, grande parte das vezes, origem na avaria de máquinas e 

problemas de não qualidade, a sua eliminação através do TPM origina consequências a 

nível de eficiência muito importantes. 

Controlo da qualidade dos processos: A qualidade de um produto/serviço é uma 

mais-valia em termos competitivos, possibilita a diminuição dos custos produtivos, devido 

à eliminação de gastos suplementares, potencia a capacidade de fidelizar os clientes, 

assim como reduz os custos que advém da garantia e serviço pós-venda. 

A não qualidade gera stocks excessivos, atrasos na entrega devido aos rastreios à 

qualidade, menor prestígio, gasto de recursos para o seu tratamento que não 

acrescentam valor, entre outras várias consequências indirectas que advém deste facto. 

Torna-se então prudente o controlo da qualidade dos processos, tanto a nível estático, 

onde se formaliza o conhecimento e a forma de gerir os processos, como a nível 

dinâmico, onde se aplica na prática processos de melhoria contínua. 

Ciclo PDCA: Este método reflecte uma forma simples de organizar e sequenciar a 

procura das soluções para os problemas com vista à melhoria dos processos. Esta 

metodologia consiste em elaborar um plano onde se deve auferir acerca das causas e 

consequências dos problemas (Plan), implementar o respectivo plano (Do), verificar se as 

medidas tomadas com o objectivo de eliminar o problema ainda estão a ser 

implementadas (Check) e tentar perceber quando o problema se manifesta novamente 

quais as acções necessárias para correcção (Action). Depois de atingir este ponto, volta-

se ciclicamente à etapa inicial. 
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Estas metodologias, brevemente descritas, representam apenas uma parte de 

toda a panóplia de conceitos e ferramentas que representam o Universo Lean, 

seguidamente serão mais pormenorizadamente exploradas as duas ferramentas base 

deste projecto. 

 
2.1.4.1  SMED 

Fazendo uma pequena contextualização e introdução sobre a sua história, este 

conceito, o SMED (Single Minute Exchange of Die), foi desenvolvido pelo consultor da 

Toyota, Shigeo Shingo, no final da década de 50, quando a empresa o desafiou a 

alcançar o objectivo de reduzir o tempo de troca de uma ferramenta numa prensa, de 

quatro horas (valor inicial que depois se fixaria nos 90 minutos) para três minutos 

(Shingo, 1985). O ambicioso objectivo incutiu neste engenheiro a necessidade de 

desenvolver metodologias que diminuíssem substancialmente o tempo gasto na troca de 

ferramentas e o foco na simplificação de processos. 

Na descrição deste método (figura 13) é importante inicialmente definir dois tipos 

de operações numa mudança de série: as operações internas (IED, Input Echange of Die) 

e as operações externas (OED, Output Exchange of Die). As operações internas apenas 

podem ser realizadas com a máquina parada, enquanto as externas podem e devem ser 

efectuadas com a máquina em funcionamento (Courtois et al., 2006). 

 

 

 

 

 

Os mesmos autores (Courtois et al., 2006) referem que a implementação deste 

método contempla sete etapas principais, de seguida referidas e descritas: 

1) Identificar as operações internas (IED) e as operações externas (OED) 

Esta etapa inicial consiste na observação de todo o processo e identificação clara 

das operações internas e das externas. As operações externas devem ser executadas 

Figura 13 – Componentes do tempo de setup (fonte: Lopes et al.,2006) 
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fora do tempo de mudança de série e as internas, por imposição, a partir do momento em 

que a máquina é parada, depois de ter terminado a produção anterior. 

 Esta tarefa de distinção de operações é por vezes simples e pode conduzir a uma 

redução de um terço no tempo total de troca, sem que isso afecte significativamente o 

processo. Um exemplo típico é o caso de um técnico necessitar de uma ferramenta 

necessária à mudança de série e procurá-la enquanto a máquina está parada, o que 

acrescenta tempos de espera inúteis. 

2) Transformação das operações internas (IED) em operações externas (OED) 

Esta segunda tarefa é considerada a mais relevante de todo o processo SMED, é 

caracterizada e tem como objectivo a constante melhoria na preparação do trabalho que 

se vai efectuar, para que se possam transformar algumas operações que até aqui se 

realizavam no decorrer da paragem de máquina, em operações externas. Alguns 

exemplos concretos são o pré-aquecimento externo da máquina quando necessário, a 

troca das mangueiras de águas dos moldes através de placas de engates rápidos 

(exemplo específico no âmbito do projecto que se desenvolveu) e a preparação das 

ferramentas necessárias a todo o processo. 

3) Normalização das funções 

Na incessante procura de diminuir o tempo na troca de série, é necessário 

eliminar todas as afinações desapropriadas, normalizando as funções que necessitam de 

alteração como, por exemplo, carrinhos de ferramentas onde todo o conjunto necessário 

à troca esteja presente não originando deslocações desnecessárias; dimensionar e 

identificar os moldes de acordo com a máquina onde trabalham; entre outros. 

4) Utilização de fixações funcionais 

A procura e a inovação na forma de fixação de componentes são importantes, 

pois a sua obsolescência gera tempos excessivos dedicados ao seu manuseamento. 

Exemplos clássicos são as ferramentas de aperto pneumático ao invés do manual, 

fixação através de engates rápidos em detrimento dos apertos com rosca; tarefas de 

pequena especificidade, mas essenciais e cuja melhoria pode proporcionar grandes 

reduções no tempo total de mudança de série. 
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5) Sincronização das tarefas 

Esta etapa reflecte a cronologia das tarefas a executar pois, mesmo bem definidas 

e caracterizadas, a sua má sincronização pode ser um desastre e a sua execução 

condicionada, originando descoordenações e consequentes perdas de tempo.  

 

6) Eliminação das afinações 

A afinação de uma máquina e dos seus parâmetros para a produção em causa só 

deve ser efectuada para os casos específicos em que seja indispensável. Por vezes é 

uma forma de ocultar um problema, mas que é “resolvido” com a criação de outro. É 

relevante então eliminar afinações desnecessárias, através da marcação das posições de 

fixação, identificação dos locais dos engates, normalização dos parâmetros de injecção, 

gravando-os nas máquinas de acordo com o molde em questão, eliminando assim 

afinações repetitivas que só se traduzem em gastos de tempo desnecessários. 

 

7) Recurso à automatização  

Por fim, e devido à sua natureza, os autores apresentam as soluções 

automatizadas, pois devido ao seu elevado custo e ao facto de, por vezes, não serem as 

mais eficazes devem ser as últimas a serem analisadas. Por vezes é necessário o cálculo 

de rentabilidade, pois a redução de tempos de mudança de série pode auferir custos 

demasiado elevados, que não compensem o investimento. 

Da pesquisa bibliográfica percebe-se que é comum entre os autores juntar estas 

tarefas, em três fases centrais (figura 14) que aglomeram todas aquelas que 

anteriormente foram referidas (Monden, 1998):  

Fase 1: Separar operações internas das externas 

Fase 2: Converter operações internas em externas 

Fase 3: Optimizar todos os aspectos das operações de setup 
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A aplicação deste método permite importantes reduções nos tempos de setup; 

trocas de ferramentas que no passado levavam horas, podem ser efectuadas em 

minutos, experienciando a produtividade dos equipamentos. Alguns autores (Culley et al., 

2003) apresentaram um grupo de factores que influenciam o sucesso e a 

sustentabilidade do SMED e seus respectivos pesos. 

 

 

Da tabela anteriormente apresentada pode-se concluir que, para os autores, o 

factor com maior importância para a sustentabilidade das melhorias alcançadas através 

do método SMED é o design do equipamento, sendo seguido de factores todos eles com 

maior cariz pessoal, como por exemplo, a pressão e motivação presentes, pois as 

pessoas que fazem parte da organização e a forma como encaram os projectos, são um 

elemento chave para o sucesso de qualquer mudança introduzida. 

Para finalizar esta abordagem sobre o método SMED, importa referir que esta 

ferramenta sofre contínuas alterações e evoluções ao longo do tempo, tendo o seu 

Factor Peso relativo (total = 1.00) 
Preponderância do design 0,38 
Pressão para os resultados 0,23 
Estabilidade emocional dos trabalhadores 0,13 
Suporte da administração 0,11 
Implementação de um programa 0,09 
Estado antes da implementação do programa 0,06 

Figura 14 – Esquema das fases do SMED (fonte: Shingo, 1985)  

Tabela 2 – Factores que influenciam o sucesso e sustentabilidade do SMED e o seu peso (adaptado de Culley 
et al., 2003)  
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conceito sido alargado e evoluído para o método OTED (One Touch Exchange of Die), 

que se caracteriza pela restrição máxima possível de intervenção humana e mais 

recentemente já se preconiza um novo método, o NTED (No Touch Exchange of Die), 

que tem como horizonte a mudança de série em tempo nulo, sem qualquer intervenção 

humana (Courtois et al., 2006).  

 

2.1.4.2  5S´s 

Como atrás, e de forma breve, já foi referido, esta metodologia é a ignição das 

acções do TPS, sendo recomendável que a “campanha” 5S´s tenha uma duração mínima 

de dois anos numa empresa, antes de qualquer acção JIT (Just-In-Time) (Courtois et al., 

2006). As cinco iniciais representam as seguintes palavras japonesas: 

SEIRI: Arrumação;  

SEITON: Pôr em ordem;  

SEISO: Limpeza;  

SEIKETSU: Asseio;  

SHITSUKE: Formação moral;  

 

Segundo Monden (1998) a finalidade da metodologia 5S´s é melhorar: 

• a qualidade dos artigos produzidos; 

• a segurança; 

• a eficácia; 

• a taxa de avarias. 
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O esquema apresentado na figura 15 sistematiza a metodologia 5S´s, 

demonstrando a interligação entre cada acção, assim como o seu significado. 

A implementação da metodologia 5S´s contempla 2 fases principais: 

1- Elevação ao nível adequado: Seiri, Seiton e Seiso. 

2-Manutenção do nível atingido: Seiketsu e Shitsuke. 

Com base nos autores (Courtois et al., 2006) será efectuada, de seguida, uma 

descrição e caracterização detalhada das cinco etapas apresentadas na figura 16, que 

compõem estas duas fases. 

Elevação ao nível adequado 

SEIRI 

Esta etapa consiste na triagem dos objectos do posto de trabalho, separar aqueles 

que realmente são úteis e necessários, dos que não o são. Assim, pode-se determinar o 

que é útil e que, efectivamente, é preciso manter no local de trabalho, daquilo que se 

deve guardar para, por fim, eliminar. 

Figura 15 – Etapas da política 5S´s (adaptado de Courtois et al., 2006)  



  
 
 

31 
 

Esta etapa, no terreno, aufere, em muitas circunstâncias, algumas dificuldades, 

devido ao facto dos operadores não quererem desfazer-se de vários objectos, muitas 

vezes pelo hábito fazer com que se pense que já são parte integrante do posto. 

 SEITON 

Neste ponto procura-se organizar e tornar funcional o posto, definem-se então 

regras de arrumação e utilização que facilitem o trabalho do operador, com o objectivo de 

ser possível arrumar e encontrar em 30 segundos todos os elementos (ferramentas e 

documentos) necessários. Também é necessário definir regras para a organização da 

informação, tornando a sua procura rápida. 

 SEISO 

Alcançando esta etapa, importa referir que às duas anteriores é conferida a tarefa 

de organizar o posto de trabalho mas, paralelamente à realização das primeiras, deve-se 

proceder a esta terceira etapa que remete para a limpeza regular. Num ambiente 

asseado qualquer fuga ou anomalia é mais fácil e rapidamente identificada, o que acaba 

por ser um óptimo método de inspecção de toda a linha e equipamento. Torna-se por 

isso, muito relevante a identificação e eliminação, tanto quanto possível, de todas as 

fontes de sujidade. 

Manutenção do nível atingido 

 SEIKETSU 

Globalmente, esta etapa é a aplicação contínua da metodologia: conseguir a difícil 

tarefa de tornar todo este processo num hábito e não numa obrigação. É preciso, com a 

ajuda de todo o pessoal, formalizar regras e definir normas, facilitando assim o 

cumprimento e entendimento das mesmas. Assim, com esta tarefa pretende-se evitar o 

retrocesso e conduzir ao respeito, interpretação e cumprimento da metodologia. 

SHITSUKE 

Por fim, temos a etapa que basicamente controla a aplicação de todas as etapas 

que foram desenvolvidas anteriormente. É executada tendo por orientação a auto-

avaliação, com o objectivo de promover o espírito de equipa, tendo em conta os 

seguintes pontos: instaurar regras de comportamento por meio da comunicação visual e 

da formação e verificar se cada pessoa participa, opina, age e se interessa pelas tarefas 

que lhe são destinadas e pela responsabilidade que lhe conferem.  
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Os mesmos autores (Courtois et al., 2006) defendem que a implementação da 

metodologia 5S´s necessita de um envolvimento global, sendo de máxima importância o 

trabalho de grupo. No geral o processo define-se por: 

• Motivar os quadros. 

• Dar formação ao pessoal sobre o método. 

• Fazer o ponto da situação das instalações. 

• Definir uma zona piloto. 

• Criar uma comissão de gestão. 

• Formar o grupo de trabalho piloto. 

• Criar um painel dos 5S´s. 

• Arrancar com o trabalho de grupo. 

• Implementar as cinco etapas. 

• Generalizar a outras secções. 

Segundo os autores Courtois et al. (2006) e Monden (1998), os principais 

benefícios da metodologia 5S são: 

1. Maior produtividade devido à redução da perda de tempo na procura de 

objectos e devido ao facto de permanecerem no posto de trabalho apenas os 

objectos realmente essenciais. 

2. Diminuição de custos que advém da melhor e mais rápida utilização de 

materiais.  

3. Melhoria da qualidade de produtos e serviços.  

4. Menos acidentes do trabalho.  

5. Maior satisfação das pessoas com o trabalho.  

 

No capítulo que termina foi feita uma alusão ao Lean Production, desde a sua 

evolução, à caracterização, dando especial ênfase às ferramentas que neste projecto são 

utilizadas, nomeadamente o SMED e 5S´s.  

Seguidamente será apresentado o caso de estudo dividido em dois capítulos, um 

primeiro dedicado à aplicação do SMED no departamento de produção da empresa 
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(capítulo 3) e um outro para apresentação do projecto 5S´s aplicado ao mesmo 

departamento (capítulo 4). 
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CAPÍTULO III 

PROJECTO SMED 
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3 PROJECTO SMED 

Efectuada uma análise sobre a literatura disponível, relativa aos temas a tratar no 

decorrer deste projecto, inicia-se agora o capítulo três, que terá como objectivo a análise 

prática da temática SMED. Esta metodologia começou a ser aplicada no departamento de 

produção, responsável pela injecção dos componentes plásticos, em Janeiro de 2009 

com o objectivo de reduzir os tempos de setup das 50 máquinas automáticas aí 

existentes. 

Os tempos de setup podem corresponder a (i) mudança de molde, (ii) mudança de 

cor ou (iii) mudança de postiços, contudo as acções SMED incidiram maioritariamente 

sobre o processo de mudança de molde. Deste modo, tendo por base os dados 

referentes aos tempos de mudança de molde procurou-se tentar perceber se a aplicação 

do SMED reduziu de forma estatisticamente significativa esses tempos de mudança de 

série; comparando os tempos de setup antes e depois da aplicação do SMED. Serão 

então explicados alguns condicionantes do estudo e algumas das acções desenvolvidas. 

De seguida demonstrar-se-á o método de recolha  e tratamento de dados, assim 

como as conclusões retiradas. 

Como já referido anteriormente, existem 50 máquinas de injecção de plástico 

(layout representado na figura 16) no departamento de produção. Na análise efectuada 

contemplaram-se 21 máquinas, assinaladas na figura seguinte, a amarelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta análise parcial deve-se a três factores: o primeiro prende-se com o facto de, 

para algumas máquinas, não se possuírem dados suficientes relativos aos tempos de 

setup (devido ao SMED ter sido aplicado nessas máquinas mais recentemente, tornando 

o número de observações a posteriori muito reduzido); outra razão foi a incerteza quanto 

à data concreta das modificações nas máquinas de injecção para a metodologia SMED 

(as primeiras máquinas que foram modificadas e preparadas para o SMED não tiveram 

uma calendarização concreta sobre todas as acções a realizar, sendo realizadas pelo 

departamento de manutenção sem um critério rigoroso e por vezes em simultâneo em 

várias máquinas); ou, por último, ainda não ter sido aplicado o SMED a algumas das 

máquinas. Na tabela 3 está representada a calendarização das acções estabelecida na 

empresa. 

 

Figura 16 – Layout da linha de injecção (Oliveira & Irmão, 2010) 
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As acções foram definidas e planeadas pelos departamentos de produção e 

manutenção. O trabalho conjunto foi fundamental, devido ao facto das alterações 

técnicas necessárias terem sido definidas de uma forma sincronizada, pois o 

departamento de produção sugeria acções, justificando-as com objectivos concretos, 

enquanto o departamento de manutenção avaliava a sua viabilidade técnica e a 

possibilidade de conseguir implementar essas sugestões. 

 As alterações SMED foram subdivididas entre as acções relacionadas com os 

moldes e as acções referentes às máquinas como se pode verificar no plano de acções 

SMED apresentado na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Calendarização das acções SMED e 5S´s a realizar na empresa (adaptado do quadro de acções 
desenvolvido na organização que consta no anexo 2)  
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O plano, a aplicar a diferentes máquinas, inclui tanto acções simples (por exemplo 

colocar suporte para a ficha de controladores), como bastante mais complexas (por 

exemplo a afinação do prato em automático). 

No plano SMED é também definido o responsável por cada acção assim como a 

calendarização prevista (prazo programado) por comparação à realmente efectuada 

(semana de conclusão). 

Para concluir este breve resumo sobre a especificidade das alterações SMED, 

importa destacar que a maior dificuldade encontrada na realização deste plano, foi o 

cumprimento dos prazos em algumas tarefas mais específicas, principalmente quando a 

sua realização dependia de factores externos à empresa (atraso de fornecedores, 

material com avarias). Por outro lado a mobilização conjunta de todas as pessoas 

envolvidas, deveu-se em grande parte, à maior facilidade na montagem de moldes 

Figura 17 – Template da checklist/PDCA usado nas alterações SMED. 
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proporcionada pelas modificações e aos indicadores iniciais obtidos que, ao nível da 

redução dos tempos de setup, eram bastante motivadores.   

 

3.1 Recolha de dados 

Os dados foram recolhidos diariamente tendo por base os setups requeridos pelo 

plano de produção (figura 18). Este documento é elaborado diariamente e indica 

genericamente que produtos são feitos, em cada máquina, em que cor, qual o molde a 

utilizar. O plano é revisto ao longo de cada dia consoante a necessidade de alterações 

que surgem devido a vários factores como: produção necessária não é atingida, o setup 

de determinado molde não foi possível devido a problemas técnicos, surgem peças não 

conformes, entre outras causas. 

Do exemplo a seguir demonstrado convém realçar que as linhas finais que surgem 

separadas do restante plano de produção, são respeitantes a alterações de postiços e/ou 

matéria-prima que, no âmbito do projecto realizado, são tempos de setup a excluir pois, 

como foi indicado anteriormente, a metodologia SMED não tem uma implicação directa 

na sua variabilidade, pois representam acções a realizar pelo departamento de 

manutenção na oficina (troca de postiços do molde) e pelos chefes de equipa no sistema 

de aspiração (troca de matéria prima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Plano de produção ou programa de mudança de moldes (Oliveira & Irmão, 2010) 
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Para cada um dos setups é necessário proceder ao preenchimento de um 

documento (figura19), onde constam vários parâmetros, desde o número de cavidades do 

molde, o tempo de ciclo, a ordem de fabrico, o tipo de setup, parâmetros sobre o 

pigmento e matéria-prima, entre outros. Também é registado pelos técnicos de injecção a 

hora de início e de fim da montagem do molde e do arranque da máquina até à primeira 

injecção conforme, sendo esta informação o suporte para este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existe ainda outra forma de recolher estes valores, para o caso excepcional do 

jornal de Máquina/Molde não ser preenchido, podendo então recorrer-se a gráficos 

(anexo 3) afixados em cada máquina, implementados no âmbito da melhoria contínua, 

onde os tempos também são registados pelos técnicos. 

Nos pontos seguintes explicam-se os estudos efectuados a estes dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Jornal de máquina (Oliveira&Irmão, 2010) 
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3.1.1 Tratamento dos tempos de setup 

A análise dos tempos de setup consistiu, numa primeira fase, na separação dos 

dados de acordo com a data em que foram implementadas as alterações SMED em cada 

máquina. Devido ao facto do tempo de intervenção para alterar uma máquina por parte 

do departamento de manutenção oscilar entre os quatro e os seis dias, e depois destas 

modificações executadas existirem pequenas afinações a realizar nas primeiras 

produções pós SMED, foram considerados para os tempos de setup anteriores ao SMED 

todos os dados até uma semana antes do início das alterações e para os dados 

recolhidos posteriormente, também foi dada uma semana de margem para estabilização.  

Como já foi referido, este estudo envolveu 21 das 50 máquinas de injecção de 

plástico existentes, englobando um total de 3669 dados, divididos entre 2549 

observações antes da aplicação da metodologia SMED (anexo 4) e 1120 depois da sua 

implementação (anexo 5). De notar que os dados dividem-se entre 42 amostras que 

correspondem aos tempos de setup das 21 máquinas, antes e depois da aplicação do 

SMED. 

Para uma explicação mais detalhada sobre o estudo realizado em todas as 

máquinas, foram escolhidas três a título de exemplo. As máquinas que vão servir de 

suporte e exemplo do tratamento e análise realizados são: 

 - Máquina nº29  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 – Máquina automática nº29 
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Figura 22 – Máquina automática nº71 

Esta máquina automática de injecção de plástico é da marca Sandretto (existem 

cerca de 9 na linha de produção) e possui 110 toneladas de força de aperto. 

 

- Máquina nº59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 21 máquinas automáticas de injecção de plástico analisadas neste projecto, é 

a que possui uma menor força de aperto (indicada para moldes de menor massa), cerca 

de 35 toneladas e é da marca Mir (existem cerca de 18 máquinas dessa marca em toda a 

linha). 

- Máquina nº71 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Máquina automática nº59 
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Esta máquina automática é da marca Victor (existem 17 da mesma marca no 

departamento), e possui 100 toneladas de força de aperto.  

3.2   Análise dos tempos de setup  

Para o conjunto das 21 máquinas analisadas, pode-se subdividir a análise em 

cinco etapas:  

1ª Etapa – Análise das amostras dos tempos de setup antes e depois da 

aplicação da metodologia SMED; 

2ª Etapa – Eliminação dos outliers e nova análise das amostras dos tempos de 

setup antes e depois da aplicação da metodologia SMED; 

3ª Etapa – Realização de testes de hipóteses em relação às médias, tendo por 

objectivo retirar conclusões quanto ao comportamento das médias dos tempos de setup, 

antes da aplicação da metodologia SMED e depois do método já estar implementado. 

4ª Etapa – Efectuar Análises de variâncias, a um factor, máquina e a 2 factores, 

máquina e SMED, variável binária que classifica os dados em antes, 0 e depois, 1. 

 

3.2.1 Análise inicial (1ª etapa) 

Nesta fase foram analisados os seguintes parâmetros: nº de observações, média, 

variância e valores extremos. Foram ainda construídos histogramas como forma de 

representação dos dados. Os intervalos dos histogramas apresentados foram calculados 

da seguinte forma: primeiro determinou-se qual o número de intervalos, através da raiz 

quadrada do número de observações, seguidamente subtraiu-se o valor mínimo ao 

máximo e dividiu-se pelo número de intervalos, ficando-se a conhecer a amplitude, 

parâmetro que completa todos os dados necessários à sua construção. Em alguns casos 

foi usado mais 1 intervalo do que o número de intervalos que a fórmula originou para uma 

melhor percepção da distribuição seguida pelos valores. 

Conforme explicado anteriormente iniciou-se a análise utilizando todos os dados 

recolhidos antes da aplicação das alterações SMED, seguido de uma análise aos tempos 

de setup recolhidos após a máquina ter sofrido as alterações, os resultados encontram-se 

resumidos seguidamente. 
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- Máquina nº29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Do tratamento estatístico destes dados resultou o histograma representado na 

figura seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No seguimento, procedeu-se ao tratamento e análise dos dados após a 

metodologia SMED ter sido aplicada e verificaram-se os resultados demonstrados na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Tratamento dos dados antes da aplicação do método SMED (máquina 29) 

Figura 23 – Histograma da máquina 29 (antes SMED) 
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Estes dados originaram o histograma seguinte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando estes resultados iniciais da máquina 29, verifica-se uma redução da 
média dos tempos de setup em cerca de 34 minutos (de 76 para 42 minutos), o que 

representa uma diminuição de 44,7%, resultante da aplicação do SMED. 

Tabela 5 – Tratamento dos dados depois da aplicação do método SMED (máquina 29) 

Figura 24 – Histograma da máquina 29 (depois SMED) 
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- Máquina nº59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O histograma referente a estes dados aparece de seguida.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo o processo de forma similar, procedeu-se ao tratamento da amostra 

relativa aos dados a posteriori. 

 

 

 

Tabela 6 – Tratamento dos dados antes da aplicação do método SMED (máquina 59) 

Figura 25 – Histograma da máquina 59 (antes SMED) 
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Observando as diferenças dos tempos de setup, podemos verificar um 

decréscimo idêntico da média dos tempos de setup, ao da máquina analisada 

anteriormente, cerca de 34 minutos (de 58 para 24 minutos), o que representa 

igualmente uma diminuição de 58,6%, devido à aplicação do método SMED.  

Tabela 7 – Tratamento dos dados depois da aplicação do método SMED (máquina 59) 

Figura 26 – Histograma da máquina 59 (depois SMED) 
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- Máquina nº71 

 

 

 

 

 

 

 

 

O histograma referente aos primeiros dados recolhidos da máquina 71 está 

representado seguidamente.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar esta análise onde não se descartaram valores extremos que 

possam não estar de acordo com a tendência das amostras, resta analisar as alterações 

que sofreram os tempos de setup após o SMED na máquina 71. 

 

Tabela 8 – Tratamento dos dados antes da aplicação do método SMED (máquina 71) 

Figura 27 – Histograma da máquina 71 (antes SMED) 



  
 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível registar uma diminuição da média dos tempos de setup, em cerca de 

50,5%, um ganho de 47 minutos em todo o processo. 

 

 Os resultados obtidos para as outras máquinas para as quais o estudo também 

foi efectuado estão apresentados no final no anexo 6.  

 

 

Tabela 9 – Tratamento dos dados depois da aplicação do método SMED (máquina 71) 

Figura 28 – Histograma da máquina 71 (depois SMED) 
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3.2.2 Análise intermédia (2ª etapa) 

Depois de tratar os dados de forma directa sem grande preocupação com valores 

extremos e a sua repercussão nos resultados amostrais, nesta parte do trabalho torna-se 

pertinente determinar quais os outliers das amostras, retirá-los das mesmas e averiguar o 

impacto que advém dessa eliminação.  

Os outliers foram definidos para as amostras dos tempos de setup antes da 

aplicação do SMED, seguindo a regra de rejeitar todos os valores que fossem superiores 

à média + 3 x desvio padrão.  

Para as amostras posteriores à aplicação do SMED e devido à menor 

variabilidade, os valores rejeitados foram aqueles que inequivocamente se distanciaram 

do padrão das recolhas.  

É importante referir que a exclusão dos valores antes da aplicação do SMED foi 

mais exigente pois foram utilizados apenas valores com um critério mais refinado do que 

o utilizado para excluir os valores, depois da aplicação do método feita, neste caso, 

através da observação dos histogramas e rejeitando-se menos valores (apenas os mais 

extremos). Deste modo a análise tornou-se mais conservadora, tendo sido rejeitados 

antes da aplicação do método SMED, 64 observações e a posteriori apenas 28 

observações. 

Esta tarefa, além de nos permitir, de forma mais adequada, analisar as variações 

dos tempos de setup provocadas pela implementação da metodologia SMED, também 

faculta os parâmetros que se usarão no cálculo dos testes de hipótese. Os testes de 

hipótese que serão calculados têm como objectivo a validação das conclusões sobre a 

variação das médias dos tempos de setup, devido à aplicação do método SMED nas 

máquinas de injecção. 
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- Máquina nº29 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicando a fórmula, obtemos a condição de rejeição, que se localiza nos 225 

minutos. Esta restrição origina os 3 outliers apresentados (a análise visual do histograma 

respeitante a todos os dados antes do SMED já o indiciava). Na situação pós - SMED. 

Identifica-se 1 outlier por observação do histograma. 

  Dado a destacar é o facto da implementação do SMED ter originado uma redução 

de 54% na variância, dando indicações que um dos objectivos propostos aquando da 

opção pela aplicação do SMED está a ser atingido, nomeadamente a menor variabilidade 

do processo de mudança de setup. O objectivo principal, focalizado na redução dos 

tempos, também se apresenta no caminho traçado, em termos médios conseguiu-se uma 

redução de 31 minutos (cerca de 45%). 

 Nos novos histogramas originados por estes dados mais refinados, foram 

definidos os mesmos intervalos de tempo e mesma escala, para os dados recolhidos 

quer antes quer depois da aplicação do SMED, de maneira a obter-se mais facilmente 

uma percepção das alterações verificadas (figura 29). 

 

 

  

 

 

  

Tabela 10 – Comparativo das amostras sem outliers referentes à máquina 29 
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- Máquina nº59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o caso da máquina nº59, a condição de rejeição, situa-se nos 244 minutos. 

Deste valor limite surge um único outlier apresentado, já para a amostra referente aos 

tempos de setup depois da implementação do SMED, a análise directa do histograma e 

respectivos valores sugere 2 valores extremos. 

 Nesta máquina verifica-se uma redução nos tempos de setup na ordem dos 59% 

(cerca de 31 minutos). Em especial, comparativamente a todas as outras máquinas é 

relevante destacar a redução da variância (a maior de todos os casos), atingindo os 97% 

devido à implementação efectuada, sendo, neste caso, todas as expectativas de melhoria 

em relação à variabilidade, superadas. 

 

Tabela 11 – Comparativo das amostras sem outliers referentes à máquina 59 

Figura 29 – Comparativo histogramas sem outliers máquina 29 
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 Destas amostras resultaram os seguintes histogramas: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Máquina nº71 

 

 

 

 

 

 

 

 Na máquina nº71 os outliers são todos os valores acima dos 345 minutos e foram 

registados na amostra 4. Também nos dados após implementação do SMED 

identificaram-se pela observação do histograma, 4 valores extremos. 

 A variância nesta máquina teve um decréscimo de 80% e, ao nível do objectivo 

principal, a redução dos tempos de setup nesta máquina apresenta um ganho médio de 

41 minutos (cerca de 52%). 

 

 

Figura 30 – Comparativo histogramas sem outliers máquina 59 

Tabela 12 – Comparativo das amostras sem outliers referentes à máquina 71 
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 Na tabela 13 podemos verificar o número de observações rejeitadas, 

corroborando o que já foi explicado acerca duma análise mais refinada e exigente no 

tratamento dos dados antes da aplicação do método SMED. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 – Resumo do número de outliers relativos às amostras das 21 máquinas de injecção   

Figura 31 – Comparativo histogramas sem outliers máquina 71 
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 3.2.3 Testes de hipótese (3ª etapa) 

 Nesta etapa desenvolveram-se testes de hipótese para estatisticamente se 

poderem tirar elações relativamente às médias dos tempos de setup antes e depois da 

aplicação do método SMED. 

 Foram efectuados testes à diferença entre valores esperados de duas populações 

considerando as amostras independentes, de grandes dimensões e provenientes de uma 

população não normal – teste Z (Guimarães e Cabral, 1998). 

 O nível de significância escolhido foi 5% (α = 5%) e para este valor temos um 

valor crítico de 1,645. Na figura 32 está representado um gráfico representativo das 

respectivas zonas de rejeição. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No caso específico deste estudo a hipótese nula (H0) é, as médias antes e depois 

do SMED serem iguais, enquanto a hipótese alternativa (H1) considera que as médias 

antes da aplicação da metodologia SMED são superiores às médias depois da aplicação. 

 H0: µ antes SMED = µ depois SMED 

 H1: µ antes SMED > µ depois SMED 

 A fórmula usada para o cálculo da estatística de teste para a diferença entre os 

valores esperados foi a seguinte (Guimarães e Cabral, 1998): 

 

 

Figura 32 – Gráfico representativo da zona de rejeição, teste unilateral (adaptado de Guimarães e Cabral, 1998)  
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 Nesta etapa do estudo precedeu-se ao cálculo das estatísticas de teste para 

auferir acerca do relacionamento (antes do método SMED e depois) entre as médias das 

amostras. São apresentados mais uma vez os exemplos das três máquinas 

anteriormente usadas. No final desta etapa apresenta-se um quadro resumo com os 

resultados obtidos para a totalidade das máquinas de injecção e no anexo 6 todos os 

cálculos efectuados que conduziram aos mesmos. O teste às variâncias não foi 

efectuado pois, através da observação dos histogramas, percebe-se que as amostras 

provêm de populações que não podemos afirmar que sigam uma distribuição normal.  

 De seguida apresentam-se então, a título de exemplo, as três máquinas, com os 

cálculos e elações retiradas. 

- Máquina 29  

 Com estes dados procedeu-se à aplicação da fórmula (3ª etapa), para o cálculo 

da estatística de teste relativa à comparação de médias:  

 

 A estatística de teste retornou o valor de 7,81 (superior ao valor limite de rejeição 

1,645), pelo que se rejeita H0, ou seja, pode-se concluir que a média antes da aplicação 

do SMED é superior à média obtida após a aplicação do SMED.  

- Máquina 59 

 Novamente com os novos parâmetros da amostra calculou-se a estatística de 

teste para outra máquina de injecção, a expressão para relacionar as médias dos tempos 

de setup antes e depois do SMED é a seguinte: 

 

 Como resultado obteve-se o valor de 10,39, rejeitando-se H0, podendo-se então 

concluir também que as médias devido à aplicação do SMED são diferentes (H1: µ antes 

SMED > µ depois SMED). 
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- Máquina 71 

 Repetiu-se o mesmo passo efectuado nas máquinas anteriores e calculou-se 

novamente para este caso a estatística de teste: 

 

 

 

 O resultado indica novamente, que estatisticamente a média antes é superior à 

média depois do SMED, rejeitando-se H0, aceitando assim a hipótese alternativa H1. 

 Depois da demonstração da análise estatística que foi efectuada para a totalidade 

das máquinas de injecção estudadas, tendo por base estes três exemplos escolhidos, é, 

de seguida, apresentada uma tabela resumo dos cálculos (tabela 14) onde estão 

presentes os valores finais do trabalho desenvolvido e algumas elações sobre os 

mesmos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deste estudo existem resultados, acima demonstrados, que são importantes 

realçar e explicar. 

Tabela 14 – Resumo da análise feita às 21 máquinas de injecção   
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 Em termos globais pode-se verificar que os resultados remetem para uma 

variância muito menor devido à aplicação do SMED (47% em termos médios, de 

redução), no entanto existem 2 máquinas que são excepção, pois os resultados indicam 

que a aplicação desta metodologia piorou a variância e, de acordo com os valores das 

estatísticas de teste não é possível rejeitar a hipótese nula tornando o teste, para estas 2 

máquinas, inconclusiva. 

 As máquinas onde estes resultados se verificam são a máquina 42 e a máquina 

63. Se estas fossem excluídas obteríamos uma redução de variância de 67% e da média 

de 38%. É contudo importante perceber o porquê desta situação, o que passa pela 

análise em concreto de cada uma das máquinas. 

 No caso da máquina 42 foram retiradas apenas 16 observações, após a 

implementação do SMED, o que poderá ser indicativo que o processo não tinha sido 

implementado à muito tempo e que ainda não estaria estabilizado. Adicionalmente 

verificou-se cada uma destas mudanças de série e percebeu-se que existiam 3 

mudanças excepcionalmente lentas. acima dos 115 minutos (anexo 5). De realçar 

também que esta amostra foi comparada com a retirada antes do SMED, que incluía 127 

observações, o que a torna mais significativa. 

 Para a máquina 63 a origem desta situação está maioritariamente relacionada 

com o facto de esta máquina utilizar um robot como periférico, tornando todas as acções 

relacionadas com este periférico parte integrante do tempo de setup. Independentemente 

de este periférico já ser anteriormente utilizado, o diminuto número de amostras 

associado à variabilidade das acções que a afinação e manuseamento do robot (“braço” 

e “mão”) originam e que dependem em grande parte do produto a fabricar, resultaram 

neste conjunto de valores que se destacam da tendência global de todas as outras 

máquinas. 

 Para um melhor entendimento da oscilação que este periférico provoca nos 

tempos de setup da máquina, seguidamente são listadas as principais acções a realizar 

aquando de uma mudança de série: 
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- Substituição da “mão” do robot, dispositivo pneumático que é necessário substituir 

devido à tipologia do produto que será produzido (dependendo do tipo de engate 

mecânico pode variar entre 20 segundos e 5 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Afinar cotas do braço do robot consoante o molde que está a entrar em produção 

(dependendo do técnico que o executa e da peça que vai ser produzida o tempo 

necessário para esta tarefa pode situar-se entre os 10 e os 50 minutos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Exemplo de uma “mão” do robot da máquina 63  

Figura 34 – Braço do robot da máquina 63  
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- Substituição das ventosas da “mão” do robot, dependendo da menor ou maior cadência 

de peças que se traduz num maior desgaste do material, é necessário proceder à 

alteração das ventosas responsáveis pelo posicionamento das peças na “mão” do robot. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Analisada a variância, é necessário e interessante destacar outros resultados, 

nomeadamente ao nível das médias; esta parte do estudo permite uma noção dos 

ganhos reais a nível dos tempos de setup (troca de molde e todas as tarefas internas 

subjacentes) sobre cada máquina, em particular e na globalidade. 

 Em termos gerais, a aplicação do método SMED permitiu em média uma redução 

de 25 minutos (de uma média total de 70 minutos passou-se para os 45 minutos) nos 

tempos de setup, representando assim um ganho global de 36 %. 

 É possível verificar algumas oscilações em termos de ganhos, como exemplo 

disso apresentam-se as máquina 34 e 71 que, em termos absolutos, obtiveram um ganho 

de 47 e 41 minutos, respectivamente, assim como as máquinas 59 e 60 que registaram, 

em termos relativos, uma redução acima dos 55%. Estes são resultados bastante 

positivos no caso de três das quatro máquinas referidas anteriormente, se podem explicar 

com base em alguns factores específicos seguidamente apresentados: 

- A máquina 34, é bastante antiga e o sistema de mangueiras de água e óleo já se 

apresentava bastante obsoleto e com grande desgaste originando grandes demoras na 

sua montagem. Depois da aplicação do SMED, que entre outras contempla nas suas 

modificações a aplicação de engates rápidos e placas que aglomeram todo o sistema de 

Figura 35 – Exemplo de ventosas da “mão” do robot da máquina 63  



  
 
 

63 
 

água e hidráulico, o desperdício de tempo relativo a esta tarefa complexa e demorada 

diminuiu consideravelmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- As máquinas 59 e 60 são aquelas que, no estudo efectuado e mesmo em toda a linha, 

apresentam uma menor força de aperto (35 toneladas), assim como uma distância entre 

hastes mais reduzida. Estas características obrigam a que os moldes para produção 

dedicados, sejam de massa menor, o que contribui para os ganhos devido à aplicação do 

SMED pois, não havendo grande perda de tempo de setup na parte do manuseamento e 

especificidade do molde, todas as outras acções mais técnicas permitiram reduções 

elevadas, culminando num elevado ganho geral. 

 Por outro lado existem máquinas de injecção onde a redução não acompanhou 

valores tão elevados, como é o caso das máquinas 42 e 63 que, em termos absolutos, só 

reduziram em 13 minutos os seus tempos médios de setup e que a nível de estatística de 

teste, como foi dito anteriormente, não nos permitem concluir que as médias depois do 

SMED seriam inferiores à médias anteriores. Também convém destacar a máquina 58 

que, em conjunto com a máquina 63, foram os únicos casos em que o ganho relativo não 

ultrapassou os 20%. 

 No caso específico da máquina 42, o número de observações a posteriori é 

reduzido, pelo que este suposto ganho mais reduzido pode vir afectado pelo facto dessas 

observações ainda não representarem a forma estabilizada de mudanças de série nessas 

máquinas. 

Figura 36 – Exemplo de uma placa de engates rápidos 
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 As máquinas 63 e 58 são ambas máquina com robot onde, como já explicado, 

existem acções que é necessário realizar na preparação deste periférico. A preparação 

dos robots representam oscilações de tempo significativo que é parte integrante do tempo 

total de setup, influenciando assim e por vezes “disfarçando” os ganhos superiores que 

resultaram da aplicação do método SMED. 

 

 3.2.4 Análise de Variância - ANOVA (4ª etapa) 

Neste último ponto do capítulo 3, efectuaram-se análises de variância para 

verificar a influência dos principais factores, nos resultados obtidos. Surge como um 

estudo exploratório de forma a questionar os resultados e conclusões retiradas nos 

pontos anteriores. 

Esta técnica vai além dos testes de hipóteses pois permite comparar parâmetros 

(tais como médias, variâncias) de mais do que duas populações (Guimarães e Cabral, 

1998). Para a sua aplicação neste contexto, assumiu-se que se reuniam as condições 

necessárias nomeadamente, os erros serem normalmente distribuédos, a sua variância é 

homogénea e apresentam independência mútua (Guimarães e Cabral, 1998). 

A primeira condição é ultrapassada graças à elevada dimensão das amostras. 

Também a independência pode ser assumida considerando a forma de recolha das 

amostras. Quanto à homogeneidade não foi possível garantir essa condição (também 

devido à diferença da dimensão das amostras) mas, visto tratar-se de um estudo 

exploratório podem-se considerar aceitáveis os resultados do estudo. 

As análises de variância foram realizadas com recurso ao software SPSS 

Statistical Package for Social Sciences®, versão 17. 

Inicialmente realizou-se uma análise de variância considerando o factor 

“máquina”, para as amostras referentes aos dados anteriores à aplicação da metodologia 

SMED. 

ANOVA a um factor (máquina), antes do SMED 

As hipóteses são as seguintes: 

H0: As médias dos tempos de setup das diferentes máquinas são iguais 

H1: As médias dos tempos de setup das diferentes máquinas são diferentes 
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Identificadas as hipóteses, seguidamente é apresentada a tabela que resultou da 

ANOVA com o factor máquina, referente aos dados anteriores ao SMED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que temos 21 grupos (número de máquinas analisadas) e 2485 

observações é possível determinar o valor crítico a utilizar, recorrendo à distribuição F, 

com um nível de significância de 5%, e com 20 e 2464 graus de liberdade. 

Analisando o resultado da estatística de teste (F=9,359) e comparando com o 

valor crítico determinado (F20,2464(0.05) = 1,57), concluímos que se rejeita a hipótese nula 

(H0), ou seja, as médias entre as diferentes máquinas, antes da aplicação do SMED, 

diferem com um valor de prova perto do zero (ver coluna “sig” na tabela anterior). 

De seguida na tabela 16, são apresentados os intervalos de confiança (com 95% 

de confiança) para as médias dos tempos de setup, referentes a cada máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 – Tabela ANOVA com o factor “máquina”- antes SMED 
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Analisando a tabela 16, verifica-se através dos intervalos de confiança, que a 

máquina 34 é aquela que apresenta maior amplitude de intervalo, devido ao facto de ser 

a máquina com menor número de observações das amostras antes do SMED e 

associado a isso o facto de ser bastante antiga, aumentando assim exponencialmente a 

variabilidade dos seus tempos de setup antes do SMED. Também é de salientar da, que 

a máquina 42 apresenta menor amplitude de intervalo, corroborando com a análise 

efectuada no ponto 3.2.3, onde se verificava que para os dados antes do SMED esta 

máquina possui o menor valor de variância e também devido ao facto de contemplar um 

elevado número de observações (127).  

Seguidamente apresenta-se a tabela onde são demonstrados os resultados 

obtidos pelo software, relativamente à possível formação de grupos de máquinas, tendo 

em conta os respectivos intervalos de confiança para os tempos de setup e a forma como 

estes se sobrepõem. 

 

Tabela 16 – Intervalos de confiança - antes SMED  



  
 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 17 demonstra que com os valores das médias dos tempos de setup 

obtidos antes do SMED é possível formar 3 grupos de máquinas. A definição concreta 

dos elementos que constituem cada grupo é que se torna objecto de uma análise mais 

profunda, devido ao facto da maioria das máquinas poderem pertencer a dois grupos. As 

excepções são mais uma vez as máquinas 42 e 34. A máquina 42 apenas pode 

pertencer ao 1º grupo, devido a ser aquela que possui menor média de tempo de setup 

antes da aplicação da metodologia SMED, originado em parte por ser uma máquina onde 

os moldes utilizados, além de serem pequenos (devido à baixa força de aperto da 

máquina, 50 toneladas), também serem de fácil afinação. Por outro lado a máquina 34 

apenas pode pertencer ao 3º grupo, pois apresenta o maior valor das médias nas 

amostras antes do SMED resultante, como já explicado, pelo facto de ser a máquina mais 

Tabela 17 – Grupos de máquinas - antes SMED  
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antiga e de trabalhar com moldes de grande massa (devido à sua elevada força de 

aperto, 230 toneladas). 

Seguidamente efectuou-se o mesmo tipo de análise de variância mas utilizando 

os tempos de setup obtidos após a aplicação do SMED. 

ANOVA a um factor (máquina), depois do SMED 

As hipóteses são as seguintes: 

H0: As médias dos tempos de setup das diferentes máquinas são iguais 

H1: As médias dos tempos de setup das diferentes máquinas são diferentes 

De seguida é apresentada a tabela que resultou da ANOVA com o factor máquina, 

referente aos dados depois do SMED. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Através do resultado da estatística de teste (F=8,076) e do valor crítico 

(F20,1071(0.05) = 1,58) concluímos que, à semelhança da amostra anterior ao SMED, 

também se rejeita a hipótese nula (H0), podendo-se afirmar que as médias entre as 

diferentes máquinas, depois da aplicação do SMED, também são diferentes, igualmente 

com um valor de prova a tender para zero.  

 Na tabela 19, são apresentados os intervalos de confiança (a 95%) para as 

médias dos tempos de setup dos dados posteriores ao SMED. 

 

 

Tabela 18 – Tabela ANOVA com o factor “máquina”- depois SMED 
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As máquinas 59 e 60 apresentam a menor amplitude de intervalo, o que reforça a 

conclusão retirada no pondo 3.2.3 que indicava para estas duas máquinas o valor mais 

baixo de variância nos dados pós SMED. Em relação aos intervalos de maior amplitude, 

são referentes às máquinas 81 e 42, máquinas que não conduziram a variâncias muito 

elevadas (ponto 3.2.3), mas nas quais a amostra depois da aplicação do SMED possui 

poucos elementos. 

Na tabela apresentada de seguida (tabela 20), são demonstrados os possíveis 

grupos de máquinas, em resultado do output do software. 

 

 

 

Tabela 19 – Intervalos de confiança - depois SMED  
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Na tabela 20, é possível verificar que, com os valores das médias dos tempos de 

setup depois do SMED, o software originou menos um grupo de máquinas do que para o 

caso dos dados anteriores à aplicação do SMED o que permite inferir que as diferenças 

entre as máquinas diminuíram.  

Da análise dos grupos que se apresentam na tabela 20, importa realçar que 

apenas 4 máquinas podem pertencer a um grupo em particular, devido às suas 

características. As máquinas 59 e 60 são exclusivas do primeiro grupo, o que facto tem 

como possível justificação a tonelagem baixa das suas forças de aperto, apenas 35 

toneladas (são as únicas com esta tonelagem na linha), o que faz com que os moldes 

que nelas são utilizados possuam massas muito baixas, facilitando o seu setup. Por outro 

Tabela 20 – Grupos de máquinas - depois SMED  
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lado as máquinas 53, 58 e 64 aparecem apenas associadas ao segundo grupo, 

corroborando assim o que já foi dito em termos da influência dos periféricos nos tempos 

de setup, pois estas três máquinas possuem robots para retirar injectados. 

 

ANOVA a dois factores (máquina e SMED) 

Como foi explicado anteriormente, neste contexto o factor SMED é indicativo de 

uma variável binária que identifica os valores observados antes da aplicação da 

metodologia SMED (zero) e os observados depois dessa aplicação (um). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipóteses, factor máquina:                        

        H0: Os tempos médios de setup das diferentes máquinas são semelhantes. 

        H1: Os tempos médios de setup das diferentes máquinas não são semelhantes.    

 

Hipóteses, factor SMED:         

        H0: As médias dos tempos de setup antes e depois do SMED são semelhantes. 

        H1: As médias dos tempos de setup antes e depois do SMED não são semelhantes. 

 

Tabela 21 – Tabela ANOVA a 2 factores.  
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Hipóteses, factores máquina * SMED:         

        H0: A interacção entre os dois factores não influencia as médias dos tempos de setup. 

        H1: A interacção entre os dois factores influencia as médias dos tempos de setup. 

Através da análise da ANOVA com dois factores (tabela 21) podemos verificar 

que considerando apenas o factor máquina o valor de F é elevado (F=10.850) e o valor 

de prova tende para zero, pelo que a hipótese nula (H0 - as máquinas têm 

comportamentos semelhantes), é rejeitada. Para o caso do factor SMED o valor de F é 

bastante elevado (F=214.147), originando a rejeição de H0 com um valor de prova 

tendencialmente nulo, ou seja, as médias dos tempos antes e depois do SMED não 

podem mesmo ser consideradas semelhantes. 

 Para o resultado dos dois factores em simultâneo, máquina * SMED o valor de F 

é pequeno (F=1.568) e o valor de prova é superior a 5% (0,051) não permitindo rejeitar a 

hipótese nula, o que significa que nada se pode concluir em relação à combinação 

máquina * SMED, podendo porém assumir-se que a interacção dos dois factores não 

influencia ou eventualmente terá uma influência muito pequena nas médias dos tempos 

de setup. 

Na figura 37, apresentada de seguida, é demonstrada graficamente a diferença de 

resultados entre os tempos de setup, antes e depois da aplicação do SMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Gráfico comparativo das médias dos tempos de setup (antes e depois SMED) 
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Com o estudo relativo às análises de variância (4ª etapa), termina este capítulo 3 

dedicado ao SMED e à sua implicação nos tempos de setup. 

 

3.3 Conclusões Projecto SMED 

Em suma neste capítulo, começou por se apresentar o âmbito do projecto SMED, 

as máquinas abrangidas, as tarefas a serem desenvolvidas e a sua calendarização. 

Seguidamente foi explicada a forma como os dados foram recolhidos (através do jornal 

de máquina e gráficos visuais), foram feitas algumas considerações sobre as amostras 

usadas e foram apresentadas as três máquinas que serviram de exemplo para 

demonstrar o trabalho desenvolvido em todas as máquinas estudadas.  

Depois desta fase mais “introdutória” deu-se início às análises realizadas no 

decurso do projecto SMED. Inicialmente analisaram-se as amostras dos tempos de setup 

antes e depois da aplicação da metodologia SMED, obtendo-se para a máquina 29, uma 

redução da média dos tempos de setup de 44,7%, para a máquina 59 uma diminuição 

dos tempos de 58,6% e para a máquina 71, um ganho de 50,5%. 

Estudadas as amostras em “bruto”, passou-se para outra etapa do projecto onde 

se eliminaram os outliers dos tempos de setup e se efectuou nova análise, já tendo em 

conta a variância. Os novos resultados obtidos indicaram para a máquina 29, uma 

redução dos tempos de setup devido ao SMED de 45% e no caso da variância de 54%. 

Para a máquina 59 o ganho nos tempos de setup foi de 57% e em termos de variância a 

redução situou-se nos 97%. No caso da máquina de injecção 71 a redução ao nível dos 

tempos de setup devido ao SMED foi cerca de 52% e relativamente à variância a 

diminuição foi de 80%. 

 Seguidamente foram realizados testes de hipótese em relação às médias, com o 

objectivo de retirar algumas conclusões acerca do comportamento das médias dos 

tempos de setup, antes da aplicação da metodologia SMED e depois do método já estar 

implementado. Dos resultados retirados das estatísticas de teste, as conclusões são 

unânimes para as três máquinas usadas a título de exemplo no estudo, rejeitando-se em 

todos os casos H0, podendo-se concluir que as médias antes da aplicação do SMED são 

superiores às médias depois do SMED (H1: µ antes SMED > µ depois SMED). Ao fim do 

cálculo das estatísticas de teste, apresentou-se uma tabela resumo com todos os 

resultados obtidos para as 21 máquina de injecção estudadas, de realçar que em todas 
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elas se verificou uma redução tanto ao nível dos tempos de setup (cerca de 36%), como 

da variância (47% em termos médios), com excepção da máquina 42 e 63 que 

apresentam uma variância superior nas amostras pós–SMED e que, apesar de terem 

reduzido os seus tempos de setup, dada a estatística de teste obtida, não é possível 

concluir que essa redução é significativa. De notar que se excluirmos essas duas 

máquinas a redução média da variância é de 67% e das médias é de 38%. 

 Por fim, e para terminar o capítulo 3 realizaram-se Análises de Variâncias, a um 

factor isolado (máquina) antes e depois da aplicação do SMED e a 2 factores em 

simultâneo (máquina e SMED). 

 Para as amostras antes do SMED, conclui-se que se rejeita a hipótese nula (H0), 

ou seja, as médias entre as diferentes máquinas são diferentes. Os intervalos de 

confiança obtidos vieram corroborar com a análise que já tinha sido feita, ou seja, a 

máquina 34 foi aquela que apresentou maior amplitude de intervalo e a máquina 41 a de 

menor amplitude. No que respeita aos grupos de máquinas, com os valores das médias 

dos tempos de setup obtidos antes do SMED é possível formar 3 grupos de máquinas. A 

definição dos grupos é ambígua, pois no geral as máquinas podem pertencer a qualquer 

um, retirando as excepções da máquina 42 e 34 que os seus resultados extremos apenas 

podem pertencer a um grupo. 

Efectuou-se a mesma análise mas para as amostras pós–SMED, concluindo-se 

também que se rejeita a hipótese nula (H0), podendo-se afirmar que as médias entre as 

diferentes máquinas, depois da aplicação do SMED, também diferem. Os intervalos de 

confiança calculados vieram suportar a análise que já tinha sido efectuada, ou seja, as 

máquinas 59 e 60 apresentam a menor amplitude de intervalo, reforçando as ilações já 

retiradas (ponto 3.2.3) indicando para estas duas máquinas o menor valor de variância 

nos dados pós SMED. Em relação ao intervalo de maior amplitude, surgiu uma excepção 

referente às máquinas 81 e 42, devido ao facto destas possuírem amostras de pequena 

dimensão nos dados depois do SMED.  

Em termos de formação de grupos, os resultados indicam menos um grupo de 

máquinas do que antes da aplicação do SMED, demonstrando que a diferença entre as 

máquinas reduziu.  

Para terminar esta parte relativa à ANOVA, utilizaram-se os dois factores em 

simultâneo (máquina * SMED), originando só com o factor máquina e só com o factor 

SMED a rejeição da hipótese nula.  
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Para o caso dos dois factores em simultâneo, máquina * SMED não se rejeita a 

hipótese nula, o que leva a assumir-se que a interacção entre os dois factores não é 

significativa. 

Como conclusão destas análises constata-se que a aplicação do SMED teve um 

impacto positivo e estatisticamente significativo na redução dos tempos de setup. O 

trabalho não se encontra terminado e as diferentes máquinas vão sendo alvo de novas 

acções do plano SMED com o objectivo de continuar a reduzir os tempos de setup, talvez 

até atingir a redução em todas as máquinas de 50% a 70% referida por Monden, 1998. 

Como forma de perceber melhor o impacto procurou-se quantificar o valor poupado com 

esta redução.  

Na tabela seguinte apresenta-se o valor da redução das médias (para as 21 

máquinas) e o custo de paragem de cada máquina (obtido a partir do departamento 

financeiro da empresa). A partir desses dados obteve-se o valor da poupança por setup e 

por máquina (de notar que apenas se está a considerar o custo de máquina parada e não 

o custo de não produção, os consequentes atrasos, entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 – Tabela de poupanças por setup  
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Actualmente, no universo das 50 máquinas fazem-se por ano, cerca de 11900 

setups (uma média de 35 setups por dia, durante 340 dias de produção contínua anuais). 

Utilizando a poupança média por setup das 21 máquinas (1,7€), estima-se uma 

poupança anual de 20230€, valor que, como foi explicado anteriormente, se encontra 

subestimado. 

Desta forma, terminado o capítulo 3 relativo ao projecto SMED, segue-se um novo 

capítulo com um âmbito mais qualitativo referente a outro aspecto do trabalho de 

melhoria contínua, o projecto 5S´s. 
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CAPÍTULO IV 

PROJECTO 5S´s 
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4 PROJECTO 5S´s 

Em paralelo com o projecto relativo ao SMED, foi levado a cabo um outro projecto, 

também na óptica da melhoria contínua. O objectivo central prende-se com facultar, 

incrementalmente, métodos que facilitem o trabalho dos operadores na linha das 

máquinas automáticas de injecção, melhorando a performance de cada operador e 

reduzindo o desperdício gerado. 

As acções implementadas baseiam-se na aplicação de um plano de acções que 

contempla a metodologia 5S´s e a eficiência na separação de peças. Este plano 

abrangeu um conjunto de 46 máquinas e todos os postos de controlo existentes na linha 

(cerca de 18). De seguida apresenta-se, na tabela 22, a calendarização apenas das 

acções 5S´s (adaptada da tabela 3) e posteriormente é apresentado o layout da linha de 

produção (figura 38) onde se destacam as máquinas que não foram abrangidas por este 

plano. 

 

 

 

 

 

 

A calendarização deste projecto foi efectuada aquando da estipulação das 

alterações SMED, por forma a que não houvesse apenas uma melhoria técnica, mas 

também, e acompanhando essa evolução, uma melhoria operacional. 

As acções foram implementadas pelo departamento de produção e pelo 

departamento de melhoria contínua em conjunto, foi definido o mesmo grupo de acções 

para todas as máquinas conforme a checklist apresentada mais à frente na figura 54. 

 

 

Tabela 23 – Calendarização das acções 5S´s a realizar na empresa  
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Conforme se pode observar na figura 38 e também através da análise da 

calendarização, existem 7 máquinas que não foram visadas na totalidade por este plano, 

apenas foram aplicadas as acções dos 5S´s que podiam ser implementadas directamente 

pelos operadores responsáveis pelas mesmas. 

No caso das máquinas 44, 51 e extrusora I, como não são máquinas automáticas, 

possuem um operador dedicado a cada uma delas (ao contrário das 12 ou 13 máquinas 

automáticas que existem em cada sector para as quais existe apenas um operador 

responsável e uma reduzida variedade na produção, pelo que as acções referentes à 

Figura 38 – Layout da linha de injecção (Oliveira&Irmão 2010) 
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separação de peças deixa de fazer sentido, uma vez que o tempo usado nesta tarefa 

coincide com a espera por nova peça (tempo de ciclo necessário à sua produção). 

Para as restantes 4 máquinas, o número de moldes dedicados também é reduzido 

e com a particularidade de não necessitarem de separação por parte dos operadores, 

pois tratam-se de moldes que injectam sem a necessidade de produzir gitos. 

Os gitos são os desperdícios de matéria-prima que provêm dos canais de injecção 

do plástico nos moldes. Estes são separados das peças produzidas, para posterior 

encaminhamento para a zona de reciclagem de matéria-prima da fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Problemas identificados  

A necessidade da realização deste plano prendeu-se com problemas recorrentes 

detectados na linha ao nível das máquinas de injecção e postos de controlo e na vertente 

dedicada à separação de peças, nomeadamente para tornar mais eficiente os métodos 

de separação de injectados em produções onde essa tarefa é mais complexa.    

De seguida enunciam-se os principais problemas e referem-se exemplos para que 

se perceba a realidade que vigorava na linha. 

 

 

 

Figura 39 – Exemplo de um gito que avém da produção de duas peças 
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- Máquinas com peças no interior da zona de injecção e extracção; 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura representa um problema recorrente em algumas máquinas, algumas das 

peças injectadas acumulavam-se na zona de extracção (por vezes até na zona de 

injecção) o que representa um desperdício de injectados, pois estas peças, devido às 

lubrificações da máquina e do molde, muitas vezes não se podiam aproveitar. 

Adicionalmente, no limite, o seu acumular podia mesmo interferir com o fecho do molde, 

podendo até danificá-lo no caso de este possuir superfícies espelhadas. 

- Localização imprópria das caixas onde o material injectado é acondicionado; 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 40 – Exemplo de peças na zona injecção e extracção da máquina de injecção 

Figura 41 – Exemplo de caixas para injectados na zona errada (1) 
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As três imagens anteriores espelham uma situação errada, provocada, grande 

parte das vezes, por desleixo dos operadores de linha. Esta situação, para além de não 

permitir uma forma de trabalho organizada, torna outras tarefas (como por exemplo a 

logística interna do sector de injecção) mais complicadas.  

 

 

Figura 42 – Exemplo de caixas para injectados na zona errada (2) 

Figura 43 – Exemplo de caixas para injectados na zona errada (3) 
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- Material de limpeza fora do local apropriado;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

O material de limpeza, que nas duas figuras anteriores é mostrado, também não 

possui local definido para sua colocação quando não está a ser utilizado, provocando 

assim desorganização, gasto de tempo para o encontrar e até, por vezes, alguma 

reticência na sua utilização pelo facto de não se encontrar no sector para o qual seria 

necessário. 

Figura 44 – Exemplo de material de limpeza no sítio errado (1) 

Figura 45 – Exemplo de material de limpeza no sítio errado (2) 
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- Injecções de início de produção e para auto-controlo sazonal misturadas;   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma tarefa, de elevada importância, dos operadores das máquinas de injecção, é 

o auto-controlo das peças que vão sendo injectadas no decorrer da produção, onde 

parâmetros dimensionais, funcionais e visuais são controlados. Um problema que por 

vezes se verifica é o facto de, devido a alguma desorganização, ao retirarem uma 

injecção e ao colocá-la no posto de controlo para arrefecimento para posterior avaliação, 

estas peças misturavam-se com a injecção inicial que foi retirada. Este erro é 

preocupante pois conduz a avaliações erradas dos parâmetros. 

- Postos de controlo desorganizados, com material desnecessário;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Exemplo de injecções iniciais e para auto-controlo misturadas   

Figura 47 – Exemplo de um posto de controlo desorganizado   
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Este é outro problema muito verificado na linha, que se prende com o posto de 

controlo desorganizado (figura 47). Este local apenas deve concentrar o material 

necessário para o desenvolvimento do trabalho dos operadores, ou seja, as folhas de 

paragem para anotação das paragens no decorrer de produção, a injecção para auto-

controlo (se for altura disso), os calibres para auto-controlo e os jornais de 

máquina/molde onde os parâmetros são anotados. Todo o resto deve-se abolir, pois só 

dificulta as tarefas essenciais a executar neste local. 

- Moldes fora do seu local obrigatório para arrumação;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem 48 é um exemplo de desorganização que implica grandes perdas de 

tempo, pois a não colocação dos moldes que terminaram a sua produção na sua 

localização própria e única, faz com que seja necessário e bastante difícil (existem cerca 

de 800 moldes) procurá-los quando estes vão iniciar outra produção, chegando a 

acontecer que, por não se saber a sua localização, a sua produção é anulada e 

substituída por outra, para que a máquina de injecção não esteja ligada, com as 

temperaturas elevadas, e improdutiva. 

Figura 48 – Exemplo de dois moldes “esquecidos” na linha   
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Seguidamente, são apresentados dois problemas, mais relacionados com a 

eficiência na separação de peças injectadas. 

- Dispositivos de separação sem local próprio para arrumação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dispositivos metálicos representados na figura 49 servem para facilitar a 

separação do material injectado logo a seguir à sua extracção mas, por não possuírem 

uma zona própria onde possam ser arrumados, originam perdas de tempo na sua procura 

para posterior aplicação, além do óbvio perigo que este material metálico pontiagudo, em 

local incorrecto, origina. 

- Peças na extracção caem fora da rampa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 – Exemplo de extracção deficiente (1) 

Figura 49 – Exemplo de um separador metálico em local inapropriado 
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Este problema surge porque de algumas rampas, para onde a extracção das 

peças injectadas é feita, não serem as mais adequadas. Esta situação conduz a 

necessidades de limpeza e de escolha de peças que ainda podem ser aproveitadas por 

parte dos operadores de linha, traduzindo-se em bastante tempo utilizado que não cria 

valor e que poderia ser evitado. 

- Peças e gitos misturados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Exemplo de extracção deficiente (2) 

Figura 52 – Exemplo de uma peça cuja injecção origina um gito 
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Como já foi explicado anteriormente, grande parte dos moldes originam 

desperdícios de material em cada injecção (gitos), material este que deve ser separado 

das peças produzidas para poder ser moído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é perceptível na figura 53, a separação dos gitos das peças é a actividade 

que mais tempo ocupa os operadores sendo, como mais à frente se verá, aquela que 

implica mais acções o que naturalmente conduz a custos elevados. 

 

4.2  Acções desenvolvidas  

Apresentados os problemas que foram identificados como mais relevantes e que 

com maior frequência surgem ao longo da linha, foi elaborada uma lista de acções 

padrão a realizar, com o objectivo de colmatar este problemas. 

 

 

Figura 53 – Exemplo do acumular de peças e gitos inerente a algumas dezenas de injecções  
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A figura 54 representa a checklist utilizada para cada máquina, aquando da sua 

abordagem no terreno. 

Os problemas identificados anteriormente são solucionados por uma ou várias 

acções da checklist. Também se podem encontrar, neste plano, duas tarefas (nº4 e nº5) 

que não foram identificadas como problemas, mas cuja respectiva implementação trará 

melhorias ao nível da organização do trabalho no terreno. Estas acções consistem 

basicamente em colocar as fichas de inspecção em curso e as folhas de paragens do 

decorrer de produção num sítio de mais fácil acesso e visibilidade para os operadores. 

Seguidamente são percorridos individualmente todos os problemas que já foram 

mencionados, referindo as acções desenvolvidas e as melhorias obtidas. 

- Máquinas com peças no interior da zona de injecção e extracção; 

Este primeiro problema é abordado pela tarefa nº1 da checklist. É fornecida 

formação no terreno aos operadores sobre 5S´s, transmitindo-lhes as noções 

fundamentais e como devem de ser aplicadas; neste caso em específico (peças nas 

Figura 54 – Checklist das acções a considerar 
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zonas internas da máquina, através da limpeza periódica (2 vezes por turno ou mais se 

assim se justificar) das zonas interiores das máquinas de injecção e da atenção aos 

parâmetros de extracção, evitando-se assim que tal situação ocorra, terminando com a 

sensibilização para preocupação em manter assim os equipamentos, numa óptica de 

continuidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 55 reflecte a melhoria alcançada, não existindo qualquer peça no interior 

da máquina de injecção, eliminando assim o risco de danificar as paredes do molde, 

assim como a possibilidade da máquina entrar em alarme por detectar obstáculos à força 

de aperto. 

 

Figura 55 – Exemplo do interior da extracção e injecção pós 5S´s 
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- Localização imprópria das caixas onde o material injectado é acondicionado; 

Também esta situação é abrangida pela tarefa nº1 da checklist. A formação dos 

operadores em 5S´s, a contínua sensibilização e o esforço em conjunto para obter a 

melhor forma e o local mais adequado para colocação das caixas do material injectado 

traduziu-se na linha como exemplificado nas figuras 56 e 57. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A solução culminou com a marcação no piso da fábrica do local para serem 

colocadas as caixas que não estão a ser necessárias (figura 57) e na definição de um 

Figura 56 – Exemplo de uma zona marcada para colocação e empilhamento de caixas de injectados 

Figura 57 – Exemplo da forma estabelecida para colocar caixas de injectados junto às máquinas  
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método de colocação junto das máquinas, que facilite o fluxo de materiais (figura 57), 

pois assim as caixas de injectados ficam mais próximas da recolha do empilhador. 

- Material de limpeza fora do local apropriado;  

Este caso foi solucionado mais uma vez recorrendo à metodologia 5S´s, tendo 

sido criado um posto de limpeza para cada sector, onde o material desse sector é 

acondicionado.   

 

 

 

Através da criação destes postos (figura 58 e figura 59), o desperdício de tempo 

na procura do material e a falta de organização deste material na linha de produção teve 

melhorias significativas. 

De seguida abordar-se-ão em conjunto dois problemas anteriormente 

identificados, devido ao facto das soluções encontradas estarem relacionadas. 

Figura 58 – Exemplo do posto de limpeza do sector 3 Figura 59 – Exemplo do posto de limpeza do sector 2 
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- Injecções de início de produção e para auto-controlo sazonal misturadas;   

- Postos de controlo desorganizados, com material desnecessário;  

As soluções encontradas para estes dois problemas são explicadas em 

simultâneo, pois estão directamente relacionadas. Para evitar que as injecções iniciais se 

possam misturar com aquelas que no decorrer da produção são retiradas para o 

respectivo auto-controlo, aplicou-se em cada posto de controlo duas caixas referentes a 

cada máquina (tarefa 3 da checklist). Uma primeira caixa para colocarem as injecções 

iniciais (identificada na figura 60 por A) e outra caixa para colocação das peças para 

auto-controlo, enquanto arrefecem (representada na figura por B). Uma das tarefas que 

se estipulou foi efectuar a colocação das folhas onde se anotam os parâmetros 

relacionados com as paragens no decorrer de produção, num local visível e que facilite o 

seu preenchimento (tarefa 5 da checklist). Essa aplicação está assinalada na figura 60 

pela letra C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Exemplo dos postos de controlo com as novas alterações 
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  Estas medidas também influenciaram a resolução do problema da desorganização 

dos postos de controlo e de material excedentário pois, em conjunto com a tarefa 2 da 

checklist (5S´s ao posto de controlo), permitiram eliminar todo o material desnecessário 

para o trabalho dos operadores de linha, centrando-se então a atenção, após os 

resultados obtidos na figura 60, na continuidade e manutenção destas alterações. 

 Antes de avançarmos para a solução encontrada referente ao problema seguinte, 

existe outra medida que foi tomada em prol de um trabalho a nível de posto de controlo 

que, no seguimento do que foi agora explicado, interessa referir. 

 O auto-controlo que é necessário efectuar (normalmente com periodicidade de 3 

horas), tem como “guião” as fichas de inspecção em curso (designadas por “FIC”), 

documentos onde constam os parâmetros a ser avaliados para cada peça em particular. 

Com intuito de serem de fácil acesso e não serem mais um elemento “perdido” nos 

postos de controlo, decidiu-se aplicar no espaço disponível por cima das caixas 

destinadas às injecções, suportes (tarefa 4 da checklist), para que a consulta das FIC 

seja rápida e simples (figura 61). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 61 – Exemplo do suporte destinado à colocação das FIC 
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Apresentadas as acções e respectivos resultados alcançados ao nível dos postos 

de controlo e suas tarefas relacionadas, avança-se para o problema seguinte identificado. 

- Moldes fora do seu local obrigatório para arrumação;   

A solução para este problema, não implicou grandes medidas, pois existe um local 

definido, por coordenadas para cada molde. Mais uma vez a formação e sensibilização 

sobre os 5S´s (tarefa 1 da checklist), mas neste caso perante as equipas de troca de 

moldes, foi crucial. No início a atenção e controlo sobre o seguimento que os técnicos 

davam ao molde que saía de produção, ainda obrigou a algum acompanhamento, mas 

rapidamente o acondicionamento na estante de moldes no seu local exacto se tornou um 

hábito (figura 62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta “rotina”, que se tornou intrínseca, acabou por rapidamente gerar consenso, 

uma vez que era unânime que esta alteração, ao nível do trabalho dos técnicos, permitia 

poupar tempo em procuras inúteis e, por vezes, morosas.  

 

Figura 62 – Estante de moldes, com ocupação correcta das localizações 
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De seguida trata-se da parte deste projecto, que se relaciona mais com os 

problemas directamente ligados à tarefa da separação de peças. 

- Dispositivos de separação sem local próprio para arrumação; 

Esta questão foi ultrapassada com a criação, na parte traseira de todos os postos 

de controlo, de um local destinado à colocação dos dispositivos destinados a auxiliar a 

separação de peças (tarefa 14 da checklist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 63, representa uma das localizações criadas para estes dispositivos, 

fazendo com que, não estando a ser utilizados, a sua procura seja simples e rápida, 

assim como reduzindo o perigo que poderia representar a sua colocação indevida na 

linha.  

O problema que se segue, necessitou de uma análise específica, através da ajuda 

do departamento de engenharia, para encontrar a solução mais adequada, referente aos 

casos em que a extracção originava peças fora da rampa colocada para o efeito. 

 

Figura 63 – Exemplo de uma localização destinada aos dispositivos de separação 
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- Peças na extracção caem fora da rampa; 

Este problema de extracção (abordado pela tarefa nº 17 da checklist), necessitou 

da colaboração de uma empresa externa pois, em conjunto com o departamento de 

engenharia, decidiu-se que a solução mais viável, a nível de custos e tempo, seria a 

aplicação de placas de acrílico nos casos em que esta situação se verificava. Esta 

modificação e respectivos resultados, estão exemplificados nas figuras 64 e 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64 – Exemplo da placa acrílico aplicada na rampa de extracção 

Figura 65 – Resultado obtido com a aplicação do acrílico nas rampas de extracção 



  
 
 

99 
 

Como se pode observar na figura 65, a transformação aplicada às rampas de extracção, 

fez com que as peças deixassem de cair fora da rampa, ajudando o trabalho dos 

operadores ao eliminar o trabalho supérfluo que esta situação anormal acarretava, assim 

como contribuindo para a diminuição do desperdício, reduzindo os casos em que os 

fluidos contaminavam as peças injectadas, eliminando a possibilidade de serem 

aproveitadas.  

O ponto final que é abordado seguidamente, foi o que mais recursos necessitou, 

pois, como já foi frisado, a tarefa de separação de peças dos gitos, é aquela que mais 

tempo ocupa aos operadores de linha. 

- Peças e gitos misturados; 

A constante preocupação de melhoria em relação a esta situação, conduziu à 

necessidade de realizar várias tarefas, daí existirem cerca de 6 acções da checklist, 

destinadas a este ponto (da tarefa nº7 à nº12). 

Este ponto fulcral no trabalho da linha de produção, culminou com a necessidade 

de, com a ajuda dos operadores, se identificar para cada molde a solução de separação 

mais adequada, com o objectivo de esta ser documentada e colocada no terreno para 

que nas produções seguintes se tornasse rápida a sua replicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Exemplo do documento elaborado para consulta por parte dos operadores 
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Este documento, permite aos operadores, de forma rápida, identificar a melhor 

solução de separação, para o molde que entra em produção, sendo essa tarefa realizada 

automaticamente. 

Neste documento, adaptado individualmente para cada molde, além das 

fotografias que nele constam, existe ainda uma zona de observações, onde são dadas 

indicações para eliminar qualquer dúvida que possam subsistir. No exemplo concreto da 

figura 66, para o caso específico do molde 635, é referido que existindo passadeiras 

disponíveis é preferível a sua utilização. Isto acontece, porque, para além dos 

separadores metálicos de injectados, existem passadeiras mecânicas de separação 

automática que, devido ao seu número limitado, por vezes estão a ser utilizadas em 

produções onde a separação é mais complexa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 67, representa uma das soluções aplicáveis em muitas produções, 

através destas passadeiras, de características variáveis (em termos de número de pás e 

dimensões de tapete), que permitem efectuar automaticamente a separação entre peças 

e gitos. 

Na altura da extracção o material injectado cai no tapete da passadeira, este 

transporta as peças até atingir a pá (identificada na figura 68 pela letra A), esta está em 

permanente rotação e afinada em termos de altura consoante as peças que estão a ser 

produzidas. O sistema mecânico é simples, ao chegarem a esta pá, os gitos são 

Figura 67 – Exemplo de separação através de passadeiras eléctricas 
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“empurrados” para um local e as peças seguem o curso do tapete para outro diferente. 

Este método é exemplificado na figura 67, onde ao serem atingidos pela pá, os gitos são 

encaminhados para a caixa destinada a eles (representada na figura 67 pela letra B), 

enquanto as peças continuam o curso do tapete até atingirem o final e caírem para a 

respectiva caixa de injectados (representada na figura 67 pela letra C). 

As melhorias a nível de trabalho na linha são enormes, pois considerando que 

cada operador tem a seu cargo 13 máquinas da linha, existir esta ajuda documentada 

onde a identificação da solução ideal é apresentada, permite, em muitas situações, a 

eliminação da separação “à mão”, libertando os operadores para tarefas que criam mais 

valor no produto, como, por exemplo, a possibilidade de empilhar com mais tempo os 

injectados para serviços externos, melhorar afinação das cotas das peças quando estas 

estão perto do limite, entre outras. 

Feita a análise individual específica, que foram explicadas e representadas pelas 

figuras, relativa a cada problema identificado, é de realçar as melhorias alcançadas, 

apresentadas no ponto seguinte, que incide na continuidade deste projecto 5S´s, as 

dificuldades, novas acções em perspectiva e a constante preocupação em “ouvir” as 

sugestões de quem melhor as pode oferecer, os operadores. 

4.3 Acompanhamento 

Este último ponto do presente capítulo, surge como forma de conclusão à 

comparação feita entre o “antes” e o “depois” da aplicação dos 5S’s e dos princípios da 

melhoria contínua. 

As melhorias registadas até este momento, representam uma grande diminuição 

de desperdício na linha de produção, além disso as acções apresentadas, surgem como 

base para a sensibilização acerca da necessidade da procura constante por soluções que 

optimizem o processo e as formas de trabalhar. 

Importa nesta fase definir a forma de acompanhamento, com base na 

continuidade daquilo que já foi feito, dificuldades que se apresentam e as novas acções 

que se pretendem ou são passíveis de serem tomadas. 

4.3.1 Dificuldades 

Este processo de procura incessante pela melhoria a todos os níveis no terreno, 

acarreta obstáculos que continuamente dificultam o processo. 
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Seguidamente apresentam-se os maiores problemas que advém do projecto 5S´s 

e melhoria contínua, que foi elaborado. 

- Continuidade no terreno, da aplicação da metodologia 5S´s; 

Esta dificuldade prende-se com o facto de muitas vezes ser complexo incutir nos 

colaboradores que existem projectos e acções que não têm um início e um fim, mas sim 

uma aplicação constante e, neste caso da metodologia 5S´s, a contínua aplicação e 

monitorização é fundamental para o sucesso.  

- Cumprimento das regras de separação documentadas; 

A solução ideal de separação documentada, por vezes não gera consenso entre a 

totalidade dos operadores, e origina casos em que cada um decide como vai proceder, o 

que vai contra um dos objectivos deste projecto, que é o de padronizar o mais possível 

todas as tarefas. 

- Dedicação de moldes ainda não está completa; 

Outra dificuldade que foi sentida no decorrer deste projecto 5S´s, foi o facto de 

ainda não haver uma dedicação total de cada molde a uma máquina, podendo ainda 

acontecer alguns oscilarem entre 2 ou 3 máquinas diferentes. Esta situação leva a que o 

resultado de certas acções realizadas, seja incerto e de difícil avaliação, pois não se 

repetindo determinada produção em certa máquina a análise a posteriori é impossível e 

torna a acção tomada inútil. 

- Variabilidade de produção, dificulta soluções adequadas a cada caso; 

A grande diversidade de produtos que são injectados, que advém dos cerca de 

800 moldes em actividade, torna as soluções específicas para cada caso morosas. Para 

que se possa ter uma ideia, a título de exemplo, em cerca de 8 meses, dos 800 moldes 

que produzem, apenas cerca de 100 foram analisados, o que demonstra bem o tempo 

necessário a esta tarefa.   

- Custo elevado de algumas acções que poderiam produzir excelentes 
resultados; 

Um problema que surge recorrentemente, também associado à conjuntura actual, 

prende-se aos custos elevados de algumas medidas. Várias acções, como a maquinação 

de novas mãos de robot, a aquisição de máquinas de injecção com tecnologia mais 
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recente que permitissem regular uma variedade enorme de parâmetros, são acções que 

produzem resultados inequívocos, mas o elevado custo remetem-nas, na grande maioria 

das situações, para segundo plano. 

À parte dos obstáculos que vão surgindo, além das acções de melhoria já 

apresentadas, existem algumas já programadas para serem levadas a cabo. No ponto 

seguinte são apresentadas as medidas que, no curto prazo, serão implementadas. 

4.3.2 Novas acções 

- Continuar a aplicação da checklist, alargando o calendário de acções; 

A primeira acção, não sendo novidade, mas apresentando-se como deveras 

importante, é o alargamento do prazo de aplicação da checklist, tendo sido definido que a 

sua aplicação continuará, sem data final estabelecida, assentando assim numa política 

de continuidade do que já foi feito a nível de 5S´s, tanto para manutenção das medidas 

no terreno, como para constante sensibilização dos colaboradores acerca da 

metodologia.  

- Documentar todas as produções existentes, com a solução ideal de 
separação; 

A par da revisão semanal das acções ao nível da metodologia 5S´s, também será 

continuado o trabalho em termos de eficiência na separação de peças. Neste caso 

também o prazo final não foi estabelecido, sendo de prever que terminará quando os 

restantes moldes que requerem análise e a respectiva documentação, forem todos 

abordados. 

- Adquirir novos dispositivos que melhorem o trabalho da linha de produção; 

Outra acção que está a ser efectuada, contempla a análise da relação 

custo/benefício na aquisição de novas passadeiras de separação e no desenvolvimento 

de novos protótipos de separação.  

No que se refere a este dispositivo de separação mecânico (passadeiras), 

verificou-se que para peças de maior dimensão, existia um défice no número de 

passadeiras, cuja largura de tapete fosse maior para permitir o seu transporte e 

separação sem originar problemas de congestionamento. Devido a esse facto 

encomendaram-se 2 unidades idênticas à da figura 68. 
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No que respeita a protótipos de separação, existe um em desenvolvimento que é 

representado seguidamente. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 69, é apresentado um dispositivo que está a ser desenvolvido, em 

conjunto com o departamento de engenharia industrial, para auxiliar a separação rápida 

das peças e gitos que são injectados. O princípio é simples, baseia-se na criação de 

barras metálicas que podem ser dimensionadas de acordo com os diferentes tamanhos 

das peças, para permitirem a passagem de um tipo de injectado em detrimento do outro. 

Figura 69 – Protótipo de separação em desenvolvimento 

Figura 68 – Passadeira de tapete largo 
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Depois de apresentadas as sugestões que estão a ser implementadas, ou o irão 

ser num futuro próximo, importa para concluir este capítulo, realçar o método que foi 

encontrado e aplicado para promover as sugestões de melhoria por parte de todos os 

membros da organização. 

4.3.3 Sugestões 

Através de alguma discussão sobre qual a melhor forma de promover a 

participação de todos considerou-se essencial promover, no sistema de sugestões de 

melhoria, formas de garantir que a informação não se perdesse e que, por outro lado, 

houvesse feedback perante as pessoas que apresentaram a sugestão. Decidiu-se assim 

criar um quadro (figura 71), onde qualquer colaborador pode deixar a sua sugestão de 

melhoria. Foram criadas etiquetas que estão diferenciadas entre 3 cores, vermelho, 

amarelo e verde, representando cada uma delas, respectivamente, acções correctivas, 

acções preventivas e sugestões (figura 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de sugestões representado pela figura 71 foi colocado no centro da 

linha de produção, para facilitar o acesso e visibilidade. Foi primordial e unânime a 

necessidade de fornecer feedback sobre todas as sugestões, mesmo para os casos em 

que se verificou não existir viabilidade. Desta forma todas as pessoas, consultando o 

quadro, podem auferir acerca da viabilidade ou não da sua sugestão e respectiva razão, 

assim como, quando pertinente, qual o prazo de conclusão e o responsável. 

Figura 70 – Etiqueta de melhoria Figura 71 – Quadro de sugestões de melhoria 
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Esta acção ainda está a dar os primeiros passos, mas já muitas melhorias 

pontuais foram feitas, assim como outras sugestões consideradas viáveis, mas mais 

complexas estão a ser estudadas. 

 

4.4 Conclusões Projecto 5S´s  

No desenvolvimento deste capítulo 4, pretendeu-se demonstrar a evolução 

qualitativa do projecto relativo à metodologia 5S´s. Começou por se identificar os 

principais problemas que existiam na linha e que afectavam o trabalho dos operadores 

das máquinas de injecção. Depois de centradas atenções nos mais importantes, 

desenvolveu-se um plano de acções para os solucionar/atenuar, tendo-se verificado 

como foi demonstrado, melhorias consideráveis de acordo com os objectivos pretendidos 

inicialmente. Também no ponto em que se apresentaram as acções desenvolvidas, foram 

referidas medidas que, não tendo tido origem em anomalias identificadas, foi possível 

constatar que a sua implementação ajudaria a melhorar o trabalho no terreno. 

Por fim foi explicada a forma encontrada, dentro do departamento de produção, 

para atentar às sugestões de todos, pois são as pessoas que directamente trabalham no 

local todos os dias que, por norma, apresentam as melhores soluções. 

É ainda importante referir que através de um processo de amostragem foi feita a 

tentativa de quantificar a redução de tempo desperdiçado pelos operadores, mas devido 

à impossibilidade de arranjar dados fiáveis, referentes à situação na linha de produção 

antes da aplicação dos 5S´s e depois da aplicação da metodologia, tal não foi possível. 

Todo o processo até então realizado centrou-se primordialmente nos três 

primeiros pontos desta filosofia (que permitiu a elevação ao nível adequado) havendo 

contudo já alguns planos para implementar acções que permitam ajudar a manter o 

trabalho já feito (por exemplo auditorias surpresa). 

O projecto deverá naturalmente continuar com acções a nível da melhoria da 

organização do sector produtivo devendo porém aumentar o número das acções no 

âmbito da manutenção do trabalho desenvolvido (4ºS, Seiketsu - asseio e 5ºS, Shitsuke - 

formação moral). 
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5 CONCLUSÕES 

Depois de terminada a exposição do trabalho desenvolvido, são apresentadas 

neste capítulo, as principais conclusões retiradas.  

Em termos do projecto SMED os resultados obtidos foram bastante positivos, pois 

foi conseguida uma considerável redução ao nível dos tempos de setup, associada a um 

menor esforço necessário para realizar as mudanças de produção por parte das equipas 

de troca de moldes.  

 Em concreto, obteve-se uma redução da variância de cerca de 67% em termos 

médios devido à aplicação do SMED, isto se forem excluídas as duas 2 excepções 

(máquinas 42 e 63), que no universo das 21 máquinas estudadas, foram as únicas em 

que a aplicação do SMED não reduziu a variância dos tempos de setup. 

 Em termos das médias dos tempos de setup, os resultados foram bastante bons, 

pois a aplicação do método SMED conduziu a uma redução em termos médios de 25 
minutos (de uma média de 70 minutos de tempo de setup passou-se para os 45 

minutos), representando assim um ganho geral de 36% e uma poupança de cerca de 
20230 €/ano. De realçar o facto que todas as máquinas sem excepção terem reduzido o 

seu tempo médio de setup depois da aplicação do SMED,  constatação que poderá servir 

de base para até eventualmente no futuro serem tomadas decisões sobre potenciais 

novos investimentos. 

 Em relação ao projecto 5S´s, como já foi igualmente referido, a quantificação da 

redução dos desperdícios não foi levada a cabo pela impossibilidade de uma 

amostragem fiável. Em termos de análise qualitativa, os resultados e alterações da linha 

foram bastantes e muito relevantes. Através da aplicação dos 5S´s, como foi visível nos 

resultados do capítulo anterior, grande parte dos problemas que se verificavam na linha 

desapareceram ou o seu impacto foi grandemente reduzido. A organização dos posto de 

controlo e a sua manutenção, facultou um método de trabalho menos confuso e propenso 

ao erro (no controlo da qualidade das peças). De realçar também a organização dos 

sectores que foi conseguida, depois de aplicado este projecto, actuando nos principais 

problemas, como a limpeza (criando locais concretos de arrumo destes materiais), a 

definição de colocações para caixas de injectados e para dispositivos de separação. 

 Na parte deste projecto destinada às soluções de separação de injectados, as 

melhorias foram consideradas das mais importantes por todos os operadores da linha de 
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produção, pois além de lhes “libertar” bastante tempo para poderem executar outras 

tarefas, nos casos em que a separação manual era obrigatória, a ajuda dos protótipos de 

separação resultaram num menor esforço físico necessário para separar peças de gitos. 

 A nível de perspectivas futuras, e sempre considerando, a necessidade de 

melhorar continuamente, existem projectos em estudo e alguns já prestes a serem 

implementados, sempre considerando e aprendendo com o que já foi implementado. 

 O projecto 5S´s associado ao da separação de peças, continua semanalmente, 

percorrendo a checklist em cerca de 3 ou 4 máquinas e documentando a melhor solução 

(caso exista consenso) da separação do molde em questão. 

 Um dos projectos que já se encontra em fase de testes, é referente a um software 

de aquisição de dados, que permitirá saber em tempo real sem ser necessária a 

deslocação à linha, do número de injecções de cada máquina, a cadência, as paragens 

em formato digital, assim como as suas justificações, introduzidas no computador do 

sector pelo operador, entre diversas informações úteis cuja inclusão ainda está a ser 

ponderada. 

 A alteração do layout é outra acção que está a ser minuciosamente estudada, 

pelo que duas máquinas foram recentemente mudadas de posição na linha, com vista a 

testar os resultados que advém dessas alterações.  

 A medida que mais custos vai acarretar, prende-se com a futura compra de duas 

máquinas de injecção, a fim de libertar a ocupação excessiva de algumas máquinas e dar 

assim mais margem para facilitar o processo de dedicação de moldes por matéria-prima, 

que está a ser implementado. Importante é também realçar que a escolha destas duas 

máquinas não foi feita ao acaso. Os moldes de grandes massas por vezes necessitam de 

ser desmontados para que seja possível caberem na distância entre colunas que a 

máquina de injecção possui, processo que eleva bastante o tempo necessário para o 

setup. A pensar no tempo que pode ser poupado, as máquinas terão colunas retrácteis, 

permitindo assim o posicionamento do molde da nova produção sem que seja necessário 

desmontá-lo.  

 Para finalizar, também já foi referida a possibilidade de estudar a viabilidade de no 

futuro se adquirirem mais robots, para facilitar e optimizar o trabalho na linha de 

produção. Esta medida é ainda incerta devido, principalmente, ao investimento avultado 

que representa, o facto de aumentar o tempo de ciclo aquando da sua utilização e à 
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especificidade da sua programação que eleva os tempos de setup e requer técnicos mais 

especializados. 

 Em suma, tanto o projecto SMED, como o projecto 5S´s desencadearam 

melhorias consideráveis. Uma redução elevada ao nível dos tempos necessários à 

alteração de produção (tempos de setup), foi a contribuição mais relevante resultante da 

aplicação do SMED, enquanto a metodologia 5S´s optimizou de forma clara o método de 

trabalho e a organização na linha de produção. 
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