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Resumo: 
A sobrevivência das empresas no mercado global, com exigências crescentes nos 
padrões de qualidade e na redução dos prazos de entrega e dos custos, depende do 
aumento da produtividade. 
No sector têxtil português, a flexibilização das atividades de produção tornou-se 
imperiosa para a adequação da resposta à progressiva complexidade crescente das 
encomendas de lotes de reduzida dimensão e elevada dispersão. Por ser 
determinante para o aumento das atividades laborais sem valor acrescentado, tais 
como, por exemplo, a preparação e afinação dos equipamentos para a produção de 
novos lotes, a flexibilização casuística da produção pode comprometer a 
produtividade e a competitividade empresarial. 
A maximização da eficiência produtiva, pela racionalização dos recursos 
despendidos, está na génese do pensamento lean que contribui para a definição de 
estratégias empresariais focadas no fluxo de valor para o cliente. Um dos seus 
principais objetivos é a implementação da melhoria contínua, promovendo a 
redução dos custos e dos desperdícios, enquanto que os processos são aperfeiçoados 
e a satisfação dos clientes é incrementada proporcionando, deste modo, o aumento 
dos proveitos. 
No presente trabalho é apresentado o estudo de um caso, relacionado com a 
implementação das ferramentas do lean numa empresa, de dimensão média, do 
sector têxtil. Os resultados obtidos demonstram a importância e o impacto desta 
metodologia na procura da melhoria contínua, no desenvolvimento da comunicação 
organizacional, assim como na produtividade da empresa. 
 
Palavras-chave: Indústria Têxtil, Melhoria Contínua, Pensamento lean, 
Qualidade. 
 
Abstract: 
Depending on increasing demands on quality standards and reducing of both lead 
times and costs, the survival of companies in the global market is driven by the 
productivity increase. 
In the Portuguese textile sector, the flexibilization of production activities has 
become imperative for the adequacy of the response to the progressive increasing 
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complexity of orders for small and highly dispersed lots. Being crucial for the 
increase in non-value-added work activities such as the preparation and setting up 
of equipment to produce new lots, the case-by-case flexibility of production can 
compromise productivity and competitiveness of companies. 
Maximizing productive efficiency by rationalizing resources is at the heart of lean 
thinking, which contributes to the definition of enterprises strategies focused on the 
flow of value to the customer. One of its main objectives is the implementation of 
continuous improvement, promoting the reduction of costs and waste, while 
processes are improved and customer satisfaction is increased, thereby providing 
increased income. 
This paper presents a case study related to the implementation of lean tools in a 
medium-sized textile company. Results show the importance and impact of this 
methodology in the search for continuous improvement, in the development of 
organizational communication, as well as in the company productivity. 
 
Keywords: Textile Industry, Continuous Improvement, Lean Thinking, Quality  
 

 

 

1 Introdução 

O mercado têxtil é cada vez mais exigente no cumprimento de prazos de entrega, no rigor 

e na precisão de produtos, que também se tornam cada vez mais complexos. Para produzir 

bens e serviços, à medida do cliente, são fundamentais tanto o investimento em tecnologias 

adequadas como a sua eficiente e eficaz utilização. 

O conceito de produção como um ativo estratégico deve ser, além de pensado, uma 

declaração explícita de intenções. Desta forma, as estratégias de competição e as estratégias 

de produção devem estar sincronizadas e em consonância com os objetivos da empresa, 

devendo os investimentos promover: a redução de custos; a melhor eficiência; a maior 

produtividade; o menor tempo de entrega; o incremento da qualidade dos produtos e/ou 

serviços; o aumento do nível de serviço e de fiabilidade; o incremento da flexibilidade para 

mudanças no produto e uma maior flexibilidade para alteração de volumes de produção 

(Coltro, 1996). Estas estratégias quando alavancadas por sistemas de gestão de qualidade 

englobam as ações de gestão em todos os processos organizacionais, mantendo o foco na 

obtenção de produtos e/ou serviços conformes e, por outro lado, incita o inter-relacionamento 

das pessoas na empresa, desenvolvendo a flexibilidade necessária para a organização se 

adaptar às mudanças com maior agilidade e com um mínimo de impactos na sua estrutura. 

De uma maneira geral, a qualidade reduz os custos do retrabalho, do desperdício e das 

reclamações, enquanto que a gestão da qualidade reduz as perdas do processo, aumentando a 

eficiência do negócio e a satisfação do cliente (Agis et al. 2010). 
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O pensamento lean tem vindo a ser encarado como um novo paradigma dos processos 

produtivos (Womack e Jones, 2010) e as suas metodologias são reconhecidas pela capacidade 

de proporcionar ganhos de produtividade, uma vez que fomentam a melhoria contínua da 

qualidade enquanto minimizam os desperdícios (Poduval et al., 2015). Vários autores 

identificam vantagens e desvantagens na implementação de ferramentas do lean a pequenas e 

médias empresas (PME). As vantagens habitualmente identificadas estão relacionadas, 

nomeadamente, com a promoção do envolvimento da gestão de topo nas atividades diárias 

(Mc Cartan-Quinn e Carson 2003), com o estímulo à implementação de estruturas e culturas 

informais que aumentam as relações interfuncionais e com a redução da dimensão das equipas 

que facilita a rápida tomada de decisões (McAdam, 2000). As desvantagens identificadas são 

associadas à falta de recursos e, sobretudo, à falta de formação (Koh, Gunasekaran and Cooper 

2009). 

Entre os conceitos habitualmente associados ao pensamento lean constam diversas 

ferramentas tais como, por exemplo, o Kaizen, o Kanban, o programa 5S, SMED (Single 

Minute Exchange of Die) e a Gestão da Qualidade Total (GQT) (Herron and Braiden 2006). 

O termo Kaizen, de origem nipónica, é composto por “kai” (mudar) e “zen” (melhor) e 

introduz a ideia da melhoria contínua, com base no princípio da redução ou eliminação dos 

desperdícios bem como das atividades que não acrescentam valor. Este conceito tem por 

objetivo a melhoria da produtividade, redução do desperdício, eliminação do esforço 

desnecessário e humanização do local de trabalho. De acordo com Liker (2004), o Kaizen é 

eficaz na identificação do desperdício (“muda”), da sobrecarga (“muri”) e da desigualdade 

(“mura”), pelo que é a chave natural para o sucesso a longo prazo (Ng e Ghobakhloo, 2018) 

e é considerado o eixo principal do pensamento lean. A implementação deste conceito não 

depende de grandes investimentos e passa pela introdução gradual de pequenos ajustamentos 

nos processos e métodos de trabalho. 

O termo Kanban significa “letreiro ou quadro de avisos”. O sistema Kanban propõe a 

utilização de cartões num quadro, para que, com a menor afetação de recursos seja possível 

indicar e acompanhar o andamento dos fluxos de produção, de maneira visual e prática. 

O programa 5S é uma das ferramentas mais adequadas para a introdução da mudança nas 

atitudes dos colaboradores de modo a propiciar o seu envolvimento nas atividades de melhoria 

no local de trabalho (Gapp e Kobayashi, 2008). A designação 5S tem a origem na primeira 

letra de cinco termos japoneses (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), cujas denominações 

podem ser traduzidas por: classificar ou separar (retirar do posto de trabalho tudo o que não é 

utilizado diariamente); ordenar ou definir (arrumar as ferramentas utilizadas diariamente de 
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modo a facilitar o seu acesso); limpar ou cuidar (limpar e cuidar do espaço de trabalho); 

padronizar (desenvolver os procedimentos para assegurar o cumprimento do programa) e 

sustentar ou manter (motivar e comprometer-se com o cumprimento diário dos 

procedimentos). Entre as abordagens organizacionais adequadas aos processos da melhoria 

contínua, o 5S é uma das metodologias mais divulgada, sobretudo por proporcionar resultados 

imediatos à sua aplicação (Bayo-Moriones et al., 2010) e porque apresenta uma ligação 

estreita com as atividades relacionadas com Kaizen (Imai, 1989). 

Entre outros autores, Gapp et al. (2008) constatam que no ocidente a implementação do 5S 

não é habitualmente focada nas questões relacionadas com a mudança do comportamento das 

pessoas, i. e., com os três últimos princípios do programa. No entanto, num estudo publicado 

mais recentemente, Jaca et al. (2014) sugerem que os princípios do 5S podem ser aplicados a 

empresas de qualquer região, se forem tidos em consideração os seguintes fatores: a promoção 

das atividades do Kaizen; a atualização profissional com o recurso a programas de formação; 

o respeito e a preocupação com o bem-estar e conforto das pessoas; o estabelecimento de 

regras não negociáveis e claras. A implantação do programa 5S pode proporcionar os 

seguintes resultados (Marshall Jr., 2007): 

− Eliminação do armazenamento de produtos intermediários e de documentos 

desnecessários; 

− Melhoria ao nível da comunicação interna, do controlo e organização dos 

documentos, do aproveitamento dos espaços, do conforto e comodidade do espaço 

visual das áreas e do ambiente de trabalho em geral, da definição do Layout, da 

normalização dos procedimentos bem como do tempo e esforço despendidos na 

execução das tarefas; 

− Envolvimento e delegação de poderes. 

De acordo com Godinho Filho e Fernandes (2004), a produção em lotes pequenos e a 

redução de stocks são um incentivo para a implementação do sistema de redução do tempo de 

troca de ferramentas (SMED). Shingo (1985) distingue três estágios para o desenvolvimento 

desta metodologia: i) identificação e classificação tanto do setup interno, definido como o 

conjunto de atividades realizadas com a máquina parada, como do externo, ou seja, o conjunto 

de operações realizadas com máquina em funcionamento; ii) verificação das operações 

alocadas ao setup interno que possam ser convertidas ao setup externo; iii) melhoria 

sistemática de cada operação do steup interno e externo. Da definição do último estágio resulta 

a associação do SMED à melhoria contínua. Os dois primeiros estágios são interdependentes 

e podem ser analisados em conjunto e de acordo com Shingo (1985) a metodologia envolve 
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uma fase conceptual sequencialmente estabelecida e a aplicação de técnicas resultantes dessa 

fase, mas têm sido sugeridas outras fases com o propósito de aprimorar a metodologia 

(Moxham and Greatbanks, 2001). Em geral, o tempo de setup é tido como o tempo de 

preparação necessário ao início de produção de um novo produto mas, por vezes, é confundido 

com o tempo de indexação, que é o tempo necessário à mudança de ferramentas e, portanto, 

de grandeza inferior ao tempo total de processamento (Patel et al., 2001). O tempo necessário 

para o setup tem relação direta com a similaridade entre as sucessivas tarefas processadas 

numa mesma máquina e percebe-se que, se duas tarefas sequenciais forem semelhantes, o 

tempo de setup entre a primeira e a segunda é proporcionalmente inferior ao que seria 

necessário se as tarefas consecutivas fossem muito diferentes. Portanto, os benefícios 

recolhidos pelo SMED podem ser minimizados se o planeamento for aleatório (Sugai et al., 

2007). 

O valor produzido pela Gestão da Qualidade Total resulta de uma variedade de benefícios 

tais como: a) melhoria na perceção das necessidades dos clientes e na sua satisfação bem como 

ao nível da comunicação interna; b) maior capacidade de resolução de problemas, motivação 

e compromisso dos trabalhadores; c) fortalecimento das relações com os fornecedores, 

redução dos erros e redução do desperdício (Juran, 1998). 

A adoção do pensamento lean pressupõe uma mudança de cultura por parte da entidade, 

introduzindo mudanças organizacionais que alteram o quotidiano da empresa (Werkema, 

2012). Dos vários fatores que afetam a qualidade do desempenho da gestão, o fator humano é 

aquele que maior impacto tem, quer através das competências dos colaboradores, quer através 

do compromisso da gestão de topo (Pinto, 2008; Mendonça et al., 2011) sendo, por 

conseguinte, um dos principais fatores críticos para o sucesso da implementação do projeto. 

Ao proporcionar um ambiente favorável ao envolvimento das pessoas, mantendo o foco 

contínuo nas necessidades e expectativas do cliente, o contributo do lean, no contexto da 

gestão da qualidade, é hoje reconhecido como vital para o comportamento das organizações 

dado que o planeamento estratégico estimula e mantem os fatores competitivos através de um 

rigoroso alinhamento global dos processos (Pinto e Pinto, 2011). 

Por facilitar e estimular a partilha dos erros e das medidas corretivas por todos os 

intervenientes, evitando as repetições desnecessárias de falhas e contribuindo para um 

conhecimento organizacional mais consistente, a comunicação interna também se torna cada 

vez mais um elemento diferenciador na competitividade das organizações, que se manifesta 

na cultura corporativa para a gestão do desempenho (Polycarpo, 2011). Promovendo a 

participação dos colaboradores nas equipas de trabalho, a resolução dos problemas em equipa, 
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a avaliação constante dos resultados e o relacionamento com os fornecedores, a qualidade 

alavancada no pensamento lean pode ser considerada tanto como uma filosofia de gestão 

integrada como um conjunto de práticas que enfatizam a melhoria contínua, o alinhamento 

com os requisitos do cliente e a redução da repetição do trabalho. A globalização e a 

competitividade têm impulsionado a transformação das empresas de acordo com os ideais da 

qualidade alavancada no lean e tem sido constatado que a implementação destas estratégias 

proporciona a mudança da cultura organizacional e a consciencialização das perspetivas do 

cliente. 

Enquanto no passado recente a gestão da qualidade foi utilizada como meio de resposta às 

crises e tanto a implementação como a certificação de sistemas de gestão da qualidade foram 

instrumentos para a obtenção de vantagens competitivas para o setor da indústria têxtil e do 

vestuário (Ramos, 2004), atualmente o recurso à qualidade baseada no lean pode ser entendido 

como uma via para a melhoria dos sistemas produtivos das PME nacionais, particularmente 

no setor têxtil. 

 

2 Método 

Tendo como objetivo a reflexão sobre a implementação do lean numa organização, no 

presente trabalho, considerou-se pertinente seguir uma metodologia qualitativa ou 

interpretativa para perceber os processos, os produtos, os fenómenos inerentes a toda a temática 

envolvida nesta investigação (Lincoln e Guba, 2006). Esta opção permite análises em 

profundidade uma vez que a metodologia “implica uma ênfase nos processos e significados” 

(Garcia e Quek, 1997, p. 451). 

A metodologia utilizada foi de Investigação-Ação (O’Brien, 1998) que se traduz no 

envolvimento de todos os colaboradores da empresa, tornando-os os agentes de mudança na 

resolução de problemas e na aplicação das ferramentas lean, método este que defende uma 

lógica de aprender fazendo e que se consubstancia num processo em espiral (Saunders, Lewis 

e Thornhill, 2009, p. 148) que tem como finalidade a otimização do desempenho da organização 

em estudo (O'Brien, 1998; Perry e Gummesson, 2004; Carr e Kemmis, 2004; Maklan et al., 

2008). Desenvolveu-se o trabalho que foi dividido em 5 etapas, como ilustra a figura 1. A fase 

de diagnóstico que consiste na recolha e análise de dados para identificar os desperdícios; o 

planeamento que abrange a análise e discussão das melhores ferramentas lean a utilizar nos 

diferentes casos bem como planificar as ações a realizar; a implementação das ações 
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desenvolvidas; a avaliação dos resultados obtidos e por último a aprendizagem em que se 

registam os resultados obtidos e o seu impacto na organização (Kuhne e Quigley, 1997).  

 
Figura 1 – As 5 fases da metodologia investigação – ação 

 
A estratégia de investigação consubstanciou-se num fenómeno examinado no seu contexto 

natural tendo os dados sido recolhidos em múltiplas fontes (gestores, chefias intermédias e 

colaboradores) e foi focada num evento contemporâneo (Benbasat et al., 1987). Considera-se 

estar perante uma abordagem holística. 

 

2.1. Procedimentos 

O pensamento lean possui uma estrutura aberta que permite uma seleção e alinhamento 

individual de métodos de acordo com as necessidades e circunstâncias específicas da 

organização em causa. A utilização de métodos precisa de uma revisão contínua da eficiência 

e de uma modificação, caso seja necessário. É hoje sabido que o uso isolado de métodos 

praticado no início precoce da adaptação de métodos Toyota Production System (TPS) não leva 

ao desejado aumento de eficiência (Shingo, 1985). 

Neste sentido, para a elaboração deste trabalho foi necessário adotar as seguintes técnicas e 

ferramentas: a) elaboração de um diagnóstico organizacional; b) realização de entrevistas à 

gestão de topo; c) elaboração de uma análise SWOT; d) constituição de equipas multifuncionais 

com os colaboradores e atribuição da respetiva chefia; e) fornecer formação específica às 

equipas sobre as ferramentas e as práticas do lean; f) atribuição da responsabilidade da 

implementação de medidas específicas por cada equipa; g) realização de reuniões periódicas. 

Os objetivos das reuniões periódicas estavam focados na: constatação dos pontos de situação, 

utilizando listas de verificação, vídeos, fotografias, entrevistas; discussão e debate sobre os 

Diagnóstico

Planeamento

ImplementaçãoAvaliação

Aprendizagem
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objetivos a atingir; elaboração do plano de ações das melhorias a alcançar; implementação das 

ações e resultados das ações implementadas. 

Para uma melhor perceção dos resultados obtidos no final da implementação de todas as 

ações e com o objetivo de se efetuar um balanço final houve a preocupação em estabelecer 

uma comparação entre o estado inicial e o alcançado com a aplicação da presente metodologia 

investigação – ação. Para o efeito, foi criado um inquérito, baseado numa escala de tipo 

Linkert com cinco níveis por parâmetro ou item: a) tempos abreviados de espera das ordens 

de produção; b) organização do posto de trabalho; c) tempo abreviado de setup das máquinas; 

d) quantidade reduzida de stocks e e) comunicação interna. 

 

 

3 Contextualização 

A empresa em estudo encontra-se solidamente implantada e é uma referência no setor. Foi 

criada em 1986, por iniciativa dos seus fundadores que detinham experiência profissional na 

área, sob a forma de sociedade por quotas. Atualmente tem cerca de 80 colaboradores e dedica-

se à tricotagem de malhas em 80 teares circulares. Devido ao seu crescimento contínuo, no ano 

2000 transformou-se em sociedade anónima e em 2001 implementou o Sistema de Gestão de 

Qualidade ISO 9001: 2000, tendo sido certificada segundo esta norma no período de 2001 a 

2005. Por exigência dos mercados, em 2003, certificou os seus produtos segundo o sistema  

STANDARD 100 da OEKO-TEX®  (que garante a isenção de produtos nocivos à saúde 

humana) e em 2014 obteve a certificação GOTS (Global Organic Textile Standard - norma que 

garante ao consumidor que as suas roupas são produzidas com químicos amigos do ambiente e 

da saúde, em fábricas que respeitam critérios sociais justos). 

A empresa possui relações fortes e privilegiadas com os seus clientes, solidificadas pela sua 

capacidade de cumprimento das especificações e prazos de entrega bem como pela oferta de 

produtos com um binómio preço/qualidade bastante competitivo. São estes os motivos que 

levam a sua carteira de clientes a ser bastante fidelizada e diversificada. Com o intuito de manter 

esta carteira de clientes, a empresa aposta no desenvolvimento das suas infraestruturas físicas 

e tecnológicas bem como na melhoria dos seus modelos de gestão. 

A entrevista realizada à gestão de topo serviu para perceber os objetivos estratégicos da 

empresa, sumariados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Objetivos estratégicos da empresa 

 Situação atual Situação desejada 

Mercado alvo e 
internacionalização 

Boa carteira de clientes nacionais. Manter a carteira de clientes. 

Gama de produtos 
Produção de quase todos os tipos 
de malhas pedidos pelos clientes. 

Acompanhamento da 
modernização do setor de modo a 
satisfazer os seus clientes. 

Organização, gestão e sistemas 
de informação 

Organização informática dos 
setores de planeamento, produção, 
armazéns e faturação. 

Melhoria da integração destes 
programas. 

Melhoria da comunicação 
interdepartamental. 

Tecnologia e produção 
Necessidade de reformular 
processos de planeamento e 
programação da produção. 

Melhoria dos procedimentos e 
implementação do pensamento 
lean. 

 

As infraestruturas da empresa eram adequadas ou boas. No entanto, era patente a necessidade 

de reorganização dos espaços, nomeadamente a nível de armazéns. Devido ao gradual aumento 

do número de máquinas também se verificava a necessidade de reorganizar os espaços dentro 

de cada posto de trabalho. Ao nível do planeamento e da gestão da produção foi identificada a 

necessidade de ajustamentos, devido à diminuição dos volumes de encomenda e diversificação 

de amostras que provocaram um aumento dos tempos improdutivos para afinação das 

máquinas. O aumento da diversidade de matérias primas e pequena rotação de stocks 

evidenciavam a necessidade de ser efetuado um estudo dedicado às questões da logística e 

gestão de stocks, bem como de reorganização do espaço dos armazéns. 

De modo a caracterizar os riscos e oportunidades, internos e externos, a ter em consideração 

no plano de medidas a implementar, foi elaborada uma análise SWOT à empresa (tabela 2). 

Tabela 2 – Análise SWOT 

Forças Fraquezas 

Qualidade dos produtos 
 
Facilidade de recebimento 
 
Nome de referência no mercado  

 
Falta de comunicação interdepartamental 
 
Falta de definição das condições de pagamento com os 
novos clientes 
 
Falta de espaço 
 
Stocks elevados 

Oportunidades  Ameaças 

Programas de apoio a PME 
 
Incentivos à contratação 

Concorrência  
 
Custos elevados da energia 
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Nesta análise foi constatada a existência de uma boa carteira de clientes e de uma boa 

situação financeira. Foram encontradas evidências do reconhecimento da empresa pelo 

mercado e constatada a vontade de, na altura, melhorar o desempenho ao nível da produção, 

através de uma melhoria na comunicação interdepartamental e com a introdução de novas 

metodologias de gestão. Assim, para promover a produtividade da empresa, foi desenvolvido 

um trabalho de implementação das metodologias associada ao lean. 

Esta opção prendeu-se com necessidade de flexibilizar a empresa e facilitar a sua adaptação 

às constantes alterações dos mercados, de modo a garantir a satisfação dos seus clientes. 

Enquanto que a dimensão dos lotes de produção é continuamente decrescente, tanto a 

diversidade de materiais como o nível de exigências em termos de qualidade/preço/prazos de 

entrega são continuamente crescentes, tornando o setor produtivo cada vez mais complexo e 

simultaneamente mais desafiante. 

O trabalho desenvolvido contou com a participação e o envolvimento dos colaboradores da 

empresa, distribuídos por 6 grupos de trabalho com 8 elementos cada grupo. O processo foi 

iniciado com a implementação de ações de formação aos colaboradores sobre o pensamento 

lean, no sentido de os dotar de conhecimentos adequados sobre as metodologias a implementar 

na abordagem pretendida. 

Inicialmente, utilizando uma metodologia baseada no pensamento lean, foi elaborado um 

levantamento dos maiores desperdícios, ações não agregadoras de valor ao produto, 

nomeadamente, tempos de espera, movimentações e condições de armazenamento. 

Durante o processo foram detetados, ainda, outras lacunas, como a falta de comunicação 

entre os diferentes setores, a desorganização dos postos de trabalho e a necessidade de melhoria 

na recolha e triagem dos resíduos dentro da nave industrial. Com base neste levantamento, 

foram, então, propostas as medidas abaixo indicadas: 

1) Ajustes aos processos de planeamento e programação da produção; 

2) Reorganização do posto de trabalho; 

3) Diminuição dos tempos de afinação de teares; 

4) Implementação de gestão visual no planeamento e produção; 

5) Identificação e eliminação de transportes e movimentos desnecessários; 

6) Redução e reorganização dos stocks de matéria prima. 
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4 Apresentação dos dados e propostas de melhoria 

A presente secção tem como objetivo apresentar a implementação de algumas ferramentas e 

estratégias utilizadas no trabalho desenvolvido e que foi baseado no pensamento lean. Serão 

apresentados, também, os dados obtidos pelos diferentes grupos. 

 

4.1 Ajustes aos processos de planeamento e programação da produção 

Tal como já foi referido, na fase de diagnóstico foi constatada a existência de deficiência de 

comunicação entre os departamentos de planeamento/afinação/produção e armazéns, associada 

aos erros e atrasos na produção. 

Após a análise dos procedimentos de planeamento e produção, e através da análise 

comparativa da documentação utilizada e da documentação necessária para o controlo do 

processo produtivo constatou-se que havia necessidade de proceder a algumas alterações. 

Deste levantamento resultou a: 

• Alteração do programa informático de planeamento e produção. As ordens de 

“afinação para o dia seguinte”, passaram a serem elaboradas em suporte informático 

e não em papel, como até então, disponibilizando assim a informação a todos os 

intervenientes do processo produtivo; 

• Otimização da utilização dos suportes informáticos. Esta foi conseguida através da 

substituição integral das cablagens, da melhoria e adequação do sinal de rede a toda 

a zona de produção, da criação de uma intranet e da revisão de todo o parque 

informático; 

• Alteração da localização do posto de listagem das guias de fio. O referido posto foi 

deslocado para o armazém de forma a acelerar o processo. 

No contexto desta medida foi, ainda, decidido elaborar um plano de produção e distribuição 

de amostras. Este plano teve como objetivo melhorar a comunicação com os clientes e ao 

mesmo tempo aligeirar o processo de entradas de encomendas na produção. 

 

4.2 Organização do posto de trabalho  

A insatisfação manifestada por todos, chefias e trabalhadores, relativamente à organização, 

limpeza, conservação e arrumação dos postos de trabalho, sugeriu a implementação da 

metodologia 5S aplicada aos postos de trabalho. 
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Para implementação desta medida foram elaboradas algumas ferramentas, de apoio, tais 

como: a) plano de implementação 5S; b) ficha de avaliação de desempenho dos colaboradores; 

c) instruções de trabalho para limpeza dos teares; d) manual de acolhimento e e) manual de 

boas práticas. 

Foi, também, elaborado um plano de atuação e o levantamento de necessidades de material 

de limpeza e reparações a efetuar na nave industrial. Por fim, foram discutidos e analisados os 

critérios a utilizar na avaliação de desempenho. 

Todo este processo foi refletido na melhoria do ambiente de trabalho, bem como, da 

motivação geral dos colaboradores da empresa. 

 

4.3 Redução do tempo de setup  

A redução do tamanho dos lotes de produção e a grande variedade de materiais e produtos, 

originam um número cada vez maior de afinações nos teares aumentando, assim, os tempos 

improdutivos. Esta realidade coloca o desafio da flexibilização da produção. 

Para concretizar a flexibilização da produção, houve necessidade de aligeirar os 

procedimentos para, assim, serem obtidos ganhos de tempo na preparação e afinação dos 

equipamentos. Com essa finalidade, foi analisado todo o processo produtivo através da 

elaboração e visualização de um vídeo de modo a detetar a existência de tempos mortos e 

movimentos desnecessários. Com o objetivo de otimizar as atividades, após consulta das folhas 

de dados de afinação, foram definidas as ferramentas, melhorado tanto o seu transporte como o 

processamento da informação, que passou a ser apoiado por listas de verificação.  

O novo procedimento de preparação dos teares foi definido com base na utilização de cartões 

de máquinas prontas para afinação, colocados num quadro estrategicamente colocado para 

visualização imediata. Este novo procedimento melhorou o entendimento entre equipas e 

reduziu o tempo de espera devido à falha de comunicação. 

 

4.3.1. Implementação de gestão visual no planeamento e produção 

A falta ou falha na comunicação foi uma das principais lacunas detetadas aquando do 

diagnóstico inicial na empresa. Para colmatar esta lacuna, a utilização da gestão visual foi uma 

ferramenta eficaz, sem que daí resultasse um aumento de trabalho administrativo. Neste sentido, 

foram: 
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• introduzidos quadros de produção onde se encontram expostas as ordens de 

trabalho planeadas para o dia; 

• implementado um quadro de “máquina pronta para afinação”; 

• elaboração dos respetivos cartões; 

• identificadas zonas de proibição de uso de telemóveis; 

• identificadas as zonas de arrumação e armazenagem, para manutenção da 

organização do espaço fabril. 

 

4.3.2. Identificação e eliminação de transportes e movimentos 

desnecessários 

Da constante aquisição e implantação de novos teares resultou a limitação do espaço fabril, 

que se refletiu no aparecimento de dificuldades adicionais à movimentação inerente ao 

armazenamento tanto das matérias primas como dos produtos. No sentido de colmatar tais 

restrições houve necessidade de reorganizar e/ou libertar novos espaços para que assim fossem 

reduzidas, ou eliminadas, tarefas sem valor acrescentado ao produto. Foram implementadas as 

seguintes medidas: 

− Para libertação do espaço utilizado para armazenamento intermédio, junto às máquinas, 

foi implementado um sistema de paletes para colocação do fio a devolver ao armazém 

com a referida indicação através de cartões de sinalização. Desta forma, os colaboradores 

do armazém passaram a aceder, de um modo expedito, à informação sobre a existência 

de fio para arrumar, evitando a espera da entrega da lista pelo chefe de turno, 

economizando espaço, tempo e movimentações desnecessárias; 

− Foi reservado um novo espaço para a bobinagem do fio, libertando assim espaço para a 

colocação de material a aguardar entrada em produção e evitando ainda a ocorrência de 

contaminações; 

− No sentido de diminuir o tempo de tarefas sem valor acrescentado, foi implementada a 

utilização de guias em duplicado para os fios das subcontratações de serviço para que, ao 

serem devolvidos, os excedentes estejam devidamente identificados e prontamente 

arrumados nos respetivos lugares. 

 

4.3.3. Redução e reorganização dos stocks de matéria prima 

No ramo da tecelagem tem-se assistido, ao longo dos últimos anos, a um aumento 

significativo de fios com diferentes características, composições, títulos e afins. Por isso, o 
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número de diferentes itens armazenados também aumentou de forma exponencial. Alguns 

fornecedores pertencem ao mercado externo e os seus prazos de entrega são alargados o que 

obriga a stocks de segurança mais elevados. Também a conjuntura dos mercados, leva a um 

aumento de stock em armazém para aproveitamento de boas promoções. Este cenário veio a ter 

como consequência um armazém com pouca rotatividade de stocks e escassez de espaço para o 

devido e adequado armazenamento. 

No sentido de propiciar um melhor aproveitamento do espaço existente foi efetuada uma 

análise aos inventários de fio cru e fio tingido. Fez-se uma classificação ABC dos diferentes 

itens e iniciou-se o estudo da reorganização dos armazéns, através da divisão do espaço em 

diferentes áreas. 

Na tentativa de aumentar o espaço de armazenagem foram identificados e eliminados fios 

sem referência e sem consumo nos últimos anos. Foi, ainda, elaborado o plano de manutenção 

dos empilhadores. 

 

4.4.  Recolha seletiva de resíduos na empresa 

Com o objetivo de reduzir o espaço ocupado pelos resíduos e reduzir o tempo do seu 

manuseamento foram colocados em zonas estratégicas da empresa contentores próprios com a 

finalidade de proceder à separação dos resíduos e melhorar o seu acondicionamento. 

Foi, também, reorganizada a recolha seletiva das taras de cartão, para posterior devolução e 

redução do tempo de separação dos mesmos. 

 

4.5.  Implementação de uma sala de refeições  

Como já foi referido anteriormente, um dos principais problemas desta empresa é a falta de 

comunicação entre os colaboradores.  

No sentido de melhorar os aspetos relacionados com a comunicação entre os colaboradores 

e  na tentativa de melhorar a interação social na empresa a gestão de topo decidiu criar uma sala 

de refeições. Assim, ao mesmo tempo conseguiram melhorar as condições das instalações para 

acomodar os seus trabalhadores. Essa sala foi equipada com lava-loiça e forno micro-ondas 

para facilitar o consumo de refeições quentes. 

Foram, também, colocados um quadro de comunicação de eventos e uma caixa de sugestões. 
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5 Análise dos resultados obtidos 

Após a implementação das medidas apresentadas, os grupos de trabalho fizeram o 

levantamento do impacto dessas medidas, constatando-se que:  

− Relativamente aos ajustes dos processos de planeamento e programação da produção 

houve, por um lado, redução dos tempos de paragem das máquinas devido à maior 

rapidez no fluxo de informação e por outro lado, redução dos tempos de espera da 

encomenda para a produção existindo, ainda, uma redução dos atrasos, que se deviam a 

falhas de comunicação. 

− Na organização dos postos de trabalho, com a implementação da metodologia 5S, 

obteve-se uma melhoria na limpeza, arrumação e asseio das instalações, resultando na 

redução das reclamações internas e externas relativas a sujidade e contaminação.  

− Através da implementação SMED alcançou-se uma redução dos tempos de setup dos 

teares possibilitando que os equipamentos se tornassem mais flexíveis e rentáveis. 

Reduziram-se os tempos de paragem das máquinas por falha de comunicação entre as 

partes. Melhorou-se, ainda, o arquivo da informação relativa às afinações de máquinas. 

− A utilização da gestão visual, no planeamento e produção, melhorou o fluxo de 

informação dentro da empresa com a consequente redução de erros, tempos de espera e 

com a agilização de procedimentos e processos. 

− A identificação e eliminação de transportes e movimentos desnecessários, otimizou o 

tráfego de e para o armazém; permitiu a redução do armazenamento intermédio, criando 

espaços que permitiram a movimentação e limpeza dos locais junto às máquinas; 

reduziu o tempo de espera devido à falha na comunicação dentro dos setores e a redução 

do tempo de separação e identificação do fio para armazém. 

− A redução e reorganização dos stocks de matéria prima, permitiu o aumento de espaço 

livre no armazém. Este facto permitiu a diminuição das movimentações dentro do 

armazém, a redução dos erros de identificação e do tempo na movimentação do fio 

através da melhoria e identificação das áreas. 

− A recolha seletiva de resíduos na empresa permitiu a otimização da sua recolha e 

acondicionamento, e da separação e seleção das taras de cartão a devolver aos 

fornecedores, reduzindo o tempo dedicados a estas tarefas. 

− Finalmente, a criação de uma sala de refeições propiciou uma melhoria na interação 

social dos colaboradores da empresa com todas as consequências positivas que daí 

advêm. 
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Os resultados obtidos ao inquérito efetuado aos colaboradores, através do questionário, 

permitiu verificar uma melhoria em todos os parâmetros que foram alvo de ações ao longo do 

período de implementação da presente metodologia de investigação-ação (tempos abreviados 

de espera das ordens de produção, organização do posto de trabalho, tempo abreviado de setup 

das máquinas, quantidade reduzida de stocks e comunicação interna).  

Contudo, tal como se pode constatar através do gráfico de radar ilustrado na figura 2, o 

parâmetro da comunicação interna foi o mais beneficiado, segundo a perceção dos 

colaboradores. A observação deste gráfico permite, ainda, verificar a ocorrência de benefícios 

consideráveis ao nível da organização do posto de trabalho e da redução de tempos quer de 

setup quer de espera. O nível dos stocks foi, aparentemente, o parâmetro que menos beneficiou 

desta intervenção. 

Provavelmente a melhoria na comunicação foi resultante da implementação do sistema de 

gestão visual. Por outro lado, a criação de um espaço partilhado por todos os colaboradores 

(sala de refeições) também beneficiou o aparecimento de novas dinâmicas, entre os mesmos, 

resultando em partilhas da informação. A melhoria registada na comunicação pode ter tido 

impacto noutros parâmetros contribuindo, por exemplo, para a redução substancial dos tempos 

de espera das ordens de produção. 

 

Figura 2 – Avaliação do impacto das medidas por parte dos colaboradores  

 

A redução do stock de matéria prima não foi tão notória, uma vez que a gestão investe os 

ativos na compra de material em época de baixa de preço. No entanto, a reorganização do 
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armazém resultante do programa 5S foi, sem dúvida, benéfica e proporcionou oportunidade 

para a eliminação de stocks obsoletos e descontinuados. 

 

 

6 Conclusão 

A implementação da abordagem lean, bem como das ferramentas a ela inerentes, na empresa 

alvo do presente estudo, permitiu comprovar diversos aspetos que a literatura apresenta no 

sentido da eliminação ou redução de desperdícios (Poduval et al., 2015), tendo possibilitado, 

também, o incremento da qualidade dos produtos e o aumento da produtividade permitindo, 

desta forma, que a empresa se tornasse mais competitiva (Agis et al. 2010).  

A utilização das diversas ferramentas permitiu mudanças na empresa, nomeadamente, 

através de  um aumento da eficácia do setor produtivo e armazéns (Herron e Braiden, 2006), 

melhoria da limpeza e libertação de espaço e uma melhor comunicação entre os setores e as 

hierarquias. Essas mudanças criaram benefícios produtivos e económicos, que foram sentidos 

desde o primeiro momento, destacando-se: a diminuição de tempo gasto na procura de 

materiais, diminuição de erros na produção, a redução de tempos mortos com o consequente 

ganho de produtividade. 

Comprovou-se no presente caso, que o programa 5S é uma ferramenta adequada para 

introduzir a mudança nas atitudes dos colaboradores de modo a propiciar o seu envolvimento 

nas atividades de melhoria no local de trabalho (Gapp e Kobayashi, 2008). 

Importa realçar que através do envolvimento de todos os colaboradores e chefias neste 

processo, foram quebradas barreiras de comunicação que se traduziu num aumento de 

motivação e melhoria na interação social com todos os benefícios que daí advêm.  

Destaca-se a constatação de que, este é um modelo que proporciona benefícios evidentes às 

empresas que o implementam ao nível quer do fluxo de comunicação interna quer do sistema 

de produção e da organização através da redução dos custos pela eliminação dos desperdícios 

(Shah e Ward, 2003; Melton, 2005; Liker e Morgan, 2006). Além de tudo o que foi referido, 

acrescenta vantagens competitivas às PME e pode ser considerado uma das ferramentas mais 

eficazes a ser implementada.  

Apesar do presente estudo apresentar como limitação a consequência direta da estratégia 

utilizada – o método de estudo de caso, ou seja, as conclusões e recomendações apresentadas 

representam a realidade da organização estudada não podendo ser generalizados. Como ponto 
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positivo destaca-se a possibilidade de realização de outros estudos sobre o mesmo tema noutras 

organizações tendo este como ponto de partida. 
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