
KAIZEN™ Diário na Indústria de Processo
Problema
• Ausência de indicadores operacionais 
• Dificuldade de coordenação entre a equipa e fraca organização do local de trabalho
• Partilha ineficiente de informação durante a troca de turno

Causas Raiz
• Ausência de cultura e de rotinas de melhoria contínua
• Equipas não são responsabilizadas pelos resultados
• Ausência de espírito de equipa e de motivação
• Baixo envolvimento dos elementos das equipas em projetos de melhoria

Abordagem de Solução
• Sistema de KPIs: para recolher e analisar indicadores de produção
• Reuniões diárias de equipas suportadas por quadros de equipa com KPIs, plano de trabalho, 

definição de prioridades e ciclo de melhoria 
• Organização do local de trabalho (5S) contribuindo para melhorias na produtividade e redução 

de erros
• Standard Work para melhorar a eficiência dos processos e diminuir a sua variabilidade
• Sistema de Auditorias Trimestral para garantir a sustentabilidade das soluções implementadas 

e a execução de novos projetos de melhoria

Benefícios

IMAGENS ANTES

IMAGENS DEPOIS

Poupanças
Anuais
53k €

OEE (Eficiência dos equipamentos)

+10%

Taxa de Rendimento

-9%

Alto nível de 
desperdício

Falta de organização de 
material

Partilha ineficiente de 
informação

Reuniões de equipa com gestão visual Standard Work
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AUDITORIA LEAN
BOLACHA
0 % de Concretização do Plano de Ações

PLANO DE AÇÕES
0Ações Concluídas de um Total de 27 Ações Identificadas

50% # ENVOLVIMENTO DA EQUIPA Resp. Conclusão Estado

1

Total -

100% # ENVOLVIMENTO DO LÍDER Resp. Conclusão Estado

1

Total -

80% # INDICADORES Resp. Conclusão Estado

1 Criar legenda de gestão visual dos indicadores diários; cores e frequência do periodo visivel.

2 Na folha de indicadores do turno distinguir os indicadores das análises.

3 Separar indicadores e análises no layout do quadro KD.

4
Calcular a média dos desvios absolutos ao peso em vez do desvio médio do peso para estar coerente com a 

análise por linha.

Total -

83% # REUNIÕES DE EQUIPA Resp. Conclusão Estado

1
Formalizar como reunião de partilha de objetivo o arranque do turno junto do quadro (alocação das tarefas 

à equipa). Rever duração da reunião.

2
Incluir a partilha de melhorias como ponto da agenda de reunião após análise dos indicadores. Rever 

necessidade de ser ponto de agenda e respetivo espaço no quadro KD para a análise de OTs e anomalias.

3 Garantir disponibilidade de cartões de ações melhoria/corretiva junto do espaço diário do quadro KD.

Total -

60%
2015 Jul


