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RESUMO 

O estudo concentra-se na análise comparativa entre o desenvolvimento de obras ditas 

tradicionais e o desenvolvimento de obras com a aplicação dos valores e ferramentas 

organizativas baseadas do paradigma Kaizen. 

No sentido de que o paradigma é um lugar-comum para a difusão de valores integradores, 

focalizados para os desígnios estratégicos ao longo de toda a hierarquia das estruturas, 

dinâmico na inovação das melhores práticas, orientado para o cliente, questionando 

incessantemente todos os aspectos técnicos e organizativos, sempre numa perspectiva de 

melhoria contínua, considera-se que a observação, o acompanhamento e a avaliação constante 

da aplicação do modelo constitui um aspecto basilar de todo o conceito. 

Assim, o estudo documenta o acompanhamento diário da obra, salientando os pontos fortes e 

fracos da aplicação do modelo comparativamente ao modelo tradicional, traçando os aspectos 

particulares da adaptação, sob o ponto de vista de uma empresa fornecedora de equipamentos 

e serviços técnicos. Culmina-se na conclusão atingida, tanto em termos quantitativos como 

em termos qualitativos, que a taxa de sucesso está intrinsecamente relacionada com o 

acompanhamento constante com grande carácter de proximidade, de todo o processo de 

implementação da filosofia Kaizen. Em linha com a nova realidade, conclui-se igualmente 

que a conjuntura actual obriga à reformulação da filosofia de operação da empresa 

fornecedora de equipamentos e serviços, adequando-se ao modelo organizativo do seu maior 

cliente, sob prejuízo da degradação das relações comerciais. 

Palavras-chave: obras tradicionais, obras kaizen, instalações frigoríficas comerciais, 

SONAE. 
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ABSTRACT 

This study focuses on the comparative analysis between the development of so-called 

traditional construction works and development of construction works with the application of 

values-based organizational tools of the Kaizen paradigm. 

In the sense that the paradigm is a common place for the dissemination of integrating values, 

focused for strategic purposes over the entire structure hierarchy, dynamic in the innovation 

best practices, customer-oriented, constantly questioning all the technical and organizational 

aspects, always with a view to continuous improvement, it is considered that the observation, 

monitoring and constant evaluation of the implementation of the model is a fundamental 

aspect of the whole concept. 

Thus, the study documents the daily monitoring of the construction work, highlighting the 

strengths and weaknesses of the model application compared to the traditional model, 

outlining the particular aspects of adaptation, from the viewpoint of a supplier of equipment 

and technical services. Culminates in the conclusion reached in both quantitative as in 

qualitative terms that the success rate is intrinsically related to the constant monitoring with 

great character of proximity of the whole process of implementation of the Kaizen 

philosophy. In line with the new reality, it also concludes that the current situation requires 

the reformulation of the equipment and services supplier operation philosophy, adapting to 

the organizational model of its biggest customer, at the expense of deterioration of 

commercial relations. 

Keywords: traditional construction work, kaizen construction work, commercial refrigerating 

plants, SONAE  
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Definições 

Dono de Obra 

Entidade colectiva ou individual que promove um projecto ou obra. É o responsável pela 

encomenda das operações e pela celebração do respectivo contrato de adjudicação, 

coincidindo, por regra, com a entidade que detém a propriedade do bem ou infra-estrutura ou 

adquire o serviço financiado. 

Coordenação de Obra 

Entidade colectiva ou individual, contratada pelo Dono de Obra, que assegura o 

acompanhamento em termos técnicos, da execução de todas as tarefas referentes ao 

desenvolvimento da obra na sua fase de construção e arranque até ao fecho do projecto com a 

entrega de telas finais, processos técnicos e de qualidade por parte de todas as entidades 

executantes. 
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Entidade Executante 

Entidade colectiva ou individual que, contratada pelo Dono de Obra, assegura o fornecimento 

e montagem de todos os equipamentos definidos na sua proposta apresentada a concurso, de 

forma a cumprir o caderno de encargos referente à sua especialidade técnica. 

Especialidade Técnica 

Conjunto de meios materiais técnicos e humanos que coordenados contribuem para a 

execução de um projecto específico. Embora com fronteiras definidas sob o ponto de vista do 

teor, poderá permitir a ligação a outros sistemas periféricos. 

Ex: Rede de águas e esgotos; Instalação Eléctrica; Instalação de AVAC; Instalação de Frio. 

Coordenação de Segurança 

Entidade colectiva ou individual, contratada pelo Dono de Obra, que assegura o 

acompanhamento em termos de segurança, da execução de todas as tarefas referentes ao 

desenvolvimento da obra na sua fase de construção e arranque até ao fecho do projecto com a 

entrega de telas finais, processos técnicos e de qualidade por parte de todas as entidades 

executantes. Esta entidade é a responsável pelo cumprimento de todas as normativas legais 

em termos de higiene e segurança no trabalho, bem como do cumprimento da legislação em 

termos ambientais. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Para serem eficazes, as empresas sempre tiveram que gerir a sua produção. Atentando à 

evolução constante das condições de competitividade económica, torna-se fundamental o 

reconhecimento da gestão da produção no centro da estratégia da empresa (Courtois et al., 

2007). 

No mundo económico, as empresas só conseguem subsistir se obtiverem margens de lucro 

suficientes. Todavia, na economia de mercado, que é a conjuntura actual, já não é possível 

ganhar mais, vendendo mais caro. A vantagem competitiva está na actuação ao nível dos 

custos internos, conseguindo produzir com a mesma qualidade e vender mais barato (Courtois 

et al., 2007). 

Diariamente, em panorama de grande competitividade, todas as empresas lidam com dezenas 

de projectos e prazos apertados para cumprir. Sendo que qualquer projecto deve ser 

fundamentado do ponto de vista financeiro, torna-se necessária uma avaliação cuidada, de 

todos os custos e ganhos de implementação. 

Assente num conjunto de valores e de técnicas de gestão que visam a eliminação do 

desperdício (ou muda
1), o paradigma Kaizen pretende catalisar a identificação, minimização e 

eliminação de todos os agentes que não contribuem para a eficiência dos processos. Entende-

se por desperdício todo e qualquer recurso que não acrescenta valor ao produto. A sua 

eliminação potencia a poupança de espaço, tempo e energia, reduzindo portanto, os custos 

internos. 

                                                           
1
 Desperdício, em Japonês. Traduz-se por tudo o que não acarreta valor acrescentado. (Casaca, 1998). 
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Ao longo dos últimos anos, um dos clientes da SELFRIO S.A., a Modelo e Continente 

Hipermercados, do Grupo SONAE Distribuição, desenvolveu um grande trabalho de 

implementação do paradigma Kaizen no seio das suas operações, o projecto SIMk. O projecto 

SIMk está amplamente enraizado no quotidiano da empresa e constitui um exemplo de 

sucesso reconhecido internacionalmente. 

Foi a Modelo e Continente Hipermercados que lançou o desafio aos seus fornecedores, entre 

os quais a SELFRIO S.A., para que, assentando numa lógica de melhoria contínua, se 

conseguisse melhorar o desempenho das obras de remodelação das lojas da sua cadeia de 

hipermercados, incrementando a qualidade das instalações, reduzindo custos e encurtando 

prazos de execução. Na prática, estamos na presença de uma tentativa de verticalização das 

reconhecidas boas práticas de trabalho da Modelo e Continente Hipermercados para montante 

da cadeia de valor (ver vídeo institucional da SONAE, apresentado no Anexo 1). 

A SELFRIO S.A. abraçou o desafio e entrou em processo de aprendizagem de forma a 

corresponder às solicitações do seu maior cliente. 

Os objectivos deste trabalho são por um lado o acompanhamento da introdução dos conceitos 

da filosofia Kaizen no âmbito das obras de remodelação de grandes superfícies comerciais à 

luz da adaptação desenvolvida pela SONAE, e por outro a análise do processo de adaptação 

da SELFRIO como fornecedor preferencial de serviços no âmbito da refrigeração à nova 

realidade de exigência do seu maior cliente. 

A estrutura é composta por cinco capítulos, sendo o primeiro dedicado à introdução da 

temática. O enquadramento teórico apoiado na revisão bibliográfica sobre o tema em que se 

salientam os valores da filosofia assentes numa forte cultura de envolvimento social é 

apresentado no segundo capítulo. No terceiro capítulo faz-se a transposição dos objectivos do 
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trabalho associando-os aos valores identificados como fundamentais no enquadramento 

teórico, e desenvolve-se uma linha orientadora como metodologia de aplicação à realidade da 

operação das duas empresas. 

Seguidamente, no quarto capítulo apresentam-se, tendo por base o estabelecimento de uma 

comparação directa entre o modelo tradicional de execução de obras de construção civil e o 

modelo Kaizen, os resultados em formato de retorno qualitativo, da aplicação do modelo 

Kaizen. Igualmente no quarto capítulo apresenta-se o enquadramento da SELFRIO perante a 

nova realidade de operação, onde se inclui ainda uma análise S.W.O.T. à sua condição. 

Finalmente, no quinto e último capítulo faz-se a apresentação das conclusões do estudo, 

apresentando as respostas às problemáticas descritas no terceiro capítulo e estabelece-se a 

ponte para a potencialidade de exploração do tema, sob novos pontos de vista. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

No seu modo mais simples, a abordagem de melhoria contínua constitui uma tentativa de 

assegurar que todos os aspectos organizativos e produtivos estão bem controlados, 

monitorizados e orientados de acordo com os desígnios estratégicos da empresa (Webley e 

Cartwright, 1996). Alcançar as metas, muitas vezes superando as expectativas, obtendo uma 

maior produtividade e em simultâneo conseguir a unidade e a satisfação global dos 

colaboradores da empresa, é muitas das vezes a única face visível da moeda, contudo, nem 

todos os analistas vêem a abordagem da melhoria contínua como benigna. A melhoria 

contínua é vista por alguns como uma metodologia de gestão que minimiza problemas 

laborais e conduz a uma intensificação opressiva de trabalho (Delbridge, 1992 apud Webley e 

Cartwright, 1996). A abordagem da melhoria contínua é, de acordo com alguns autores, 

associada ao envolvimento massificado de trabalhadores disciplinados através de pura pressão 

e práticas de vigilância contínua, caracterizada pelo controlo social. (Sewell e Wilkinson, 

1992 apud Webley e Cartwright, 1996). 

Deixando um pouco de lado algumas abordagens eufemísticamente adjectivadas de lunares, é 

evidente que um dos aspectos mais relevantes na cultura das empresas que implementam a 

melhoria contínua relaciona-se com o esforço desenvolvido no envolvimento de todos os 

trabalhadores independentemente da sua função. (Webley e Cartwright, 1996) 

Este envolvimento é em parte conseguido através de uma forte cultura de imagem. O processo 

de definição de imagem da empresa começa com a projecção de uma forte, clara e atractiva 

imagem corporativa, vincada de forma consistente através de uma quase omnipresente 

componente de informação visual. O uso de slogans com mensagens de força e encorajamento 

no sentido da unidade são um dos lugares comuns da filosofia. 
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Com o tempo, os colaboradores não só se identificarão com a mensagem, mas internalizarão o 

conteúdo e ganharão a sua própria crença. 

No aspecto social, os relacionamentos tentam cada vez mais retirar o “eu” e o “eles” para dar 

cada vez mais ênfase ao “nós”, envolvendo de forma equitativa e inequívoca todos os níveis 

hierárquicos da organização. 

Contudo, os exemplos tradicionais relacionados com as indústrias produtivas, amplamente 

publicados e sobejamente explicados em contexto académico, não permitem um 

enquadramento directo das realidades da indústria da construção. 

A indústria da construção tem aspectos peculiares não comparáveis com a indústria de 

produção. A obra é erigida localmente, com base em projectos muitas das vezes singulares, 

com grande leque multi-organizacional, e grande exposição a factores de variabilidade. 

(Schemenner, 1993 apud Salem et al., 2006). 

Os aspectos de variabilidade dizem respeito não só a alterações do projecto por requisitos do 

cliente, como imprevistos do ponto de vista técnico, até mesmo a factores de 

imprevisibilidade climatérica. 

Na construção, existe um grande factor de interligação e precedência entre as diversas etapas 

do processo construtivo, muitas delas, também com grande grau de incerteza (Ballard e 

Howell, 2003). 

Mesmo em termos de recursos humanos, e a acrescer à complexidade característica dos 

projectos, existe a dificuldade acrescida da coordenação em obra da execução das diversas 

especialidades subcontratadas. 
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A subcontratação está amplamente enraizada na perspectiva de execução de trabalhos na 

indústria da construção. O recurso à subcontratação, aumenta de modo significativo a 

complexidade da coordenação da obra. (Maturana et al., 2007). 

Recorrer à subcontratação é muitas das vezes uma estratégia do empreiteiro geral para alienar 

o risco. Em termos práticos, existe uma grande rotatividade na subcontratação, não só em 

termos de empresas, mas também em termos de equipas de técnicos disponibilizadas pelas 

empresas subcontratadas (Green, 2002). 

É então legítimo levantar algumas questões relativas à construção de equipas motivadas, 

coesas e participativas, perfeitamente orientadas para os desígnios estratégicos da organização 

(Green, 2002). 

Com grande índice de rotatividade de equipas, como se consegue fazer a difusão e promover 

o enraizamento da filosofia? Como se consegue envolver as empresas subcontratadas? 

Estando na presença (sem carácter pejorativo) de mão-de-obra sem qualificação, há décadas 

no terreno, com todo o nível de habituação daí subsequente, como conseguir a sua adaptação 

a novas realidades? 

Alguns autores sugerem metodologias de avaliação de desempenho com o objectivo da 

selecção “natural” dos subempreiteiros mais “fiáveis”. 

A avaliação dos subempreiteiros desempenha um papel chave durante a execução da obra, 

permitindo um feedback do seu desempenho e ajudando-o a melhorar a qualidade do seu 

trabalho. (Maturana et al., 2007). 
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Os critérios de avaliação deverão assentar somente sobre as áreas com implicação directa na 

sua performance. 

Os subempreiteiros deverão ser submetidos a avaliações periódicas. Se a avaliação de 

desempenho do subempreiteiro só ocorrer após a conclusão da obra, só lhe será possível 

melhorar num projecto futuro. A incerteza da sua colaboração em projectos futuros, torna 

menos propensa a melhoria das deficiências apontadas na avaliação. As avaliações periódicas 

durante a execução da obra, permite aos subempreiteiros melhorar o seu desempenho. 

(Maturana et al., 2007). 
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3 - METODOLOGIA 

3.1 - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 

A SONAE Distribuição é proprietária de uma vasta gama de empresas em diversas áreas, tais 

como tecnologias de informação, turismo e retalho. 

A área de retalho é a mais importante e conta com a empresa principal Modelo e Continente, 

que tem uma vasta gama de hipermercados, supermercados e departamentos comerciais, onde 

se incluem as insígnias Continente, Modelo, Modelo Bonjour, Modelo 24, Vobis, Worten, 

entre outras. 

A insígnia Continente permanece como a referência no sector de retalho alimentar do país. As 

suas lojas inserem-se em grandes centros comerciais nas principais cidades portuguesas. 

3.2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

A SELFRIO SGPS agrega as participações da SONAE Capital relacionadas com: 

• A concepção, instalação e serviços após venda na área da refrigeração, sobretudo frio 

comercial e frio industrial para cadeias de retalho alimentar e hotelaria (SELFRIO - 

Engenharia do Frio, S.A.); 

• A concepção e realização de empreitadas na área de climatização e ventilação e das 

instalações eléctricas associadas (Sistavac - Sistemas de Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado, S.A.); 

• A prestação de serviços de manutenção e assistência técnica (SMP - Serviços de 

Manutenção e Planeamento, S.A.); 



Capítulo 3  Metodologia 
 

 - 9 - 
 

• A distribuição de equipamentos de refrigeração, equipamentos de ar  condicionado e 

aquecimento (SKK – Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização, S.A); 

3.3 - PRINCÍPIOS GENÉRICOS 

O Kaizen implica que os melhoramentos nunca são definitivos e que há sempre aspectos a 

melhorar, tendo subjacente, a filosofia de que os pequenos passos trazem grandes melhorias e 

grandes ganhos (Casaca, 1998). 

Genericamente, os ganhos que se pretendem obter estão relacionados com: 

• Melhoria do serviço ao cliente, minimizando o impacto da obra 

• Aumento da produtividade 

• Redução de custos de stock 

• Redução de custos de transporte 

• Redução de custos de não qualidade 

Os desperdícios que se pretendem minimizar estão relacionados com: 

• Erros de projecto 

• Erros de encomenda 

• Erros de aprovisionamento 

• Erros de montagem/instalação 

• Não cumprimento de planeamentos 

Será com base nestes princípios genéricos que a SELFRIO S.A. pretende desenvolver 

esforços para acompanhar o seu cliente numa óptica de melhoria contínua. 
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3.4 - RECURSOS HUMANOS 

A filosofia Kaizen procura aproveitar todo o potencial do factor humano, no sentido de que 

aposta em trabalhadores polivalentes, com talentos variados e adaptáveis às alterações 

possíveis no processo produtivo (montagem da instalação). 

Os benefícios não decorrem automaticamente da aplicação do sistema, sendo necessária uma 

activa participação das pessoas e dos vários departamentos da empresa. (Berger, 1997) 

Existe uma resistência natural à mudança (Moreira, 1997). pelo que a adopção drástica de 

medidas poderá incorrer em elevados níveis de stress, e em quebras de produtividade dos 

trabalhadores. 

Qualquer tentativa de mudança baseada em posturas e demonstrações de prepotência fica, 

logo à partida, condenada ao fracasso de forma inequívoca (Klier, 1993). O bom gestor deve 

fundamentalmente possuir a capacidade de funcionar como agente “catalisador” do processo 

de melhoria contínua. Mais do que simplesmente ouvir regras, os colaboradores necessitam de 

saber as razões da mudança e os objectivos que se pretendem atingir. O sucesso do gestor 

passa pela capacidade de motivação, transmitindo os objectivos da empresa, fazendo com que 

os seus colaboradores os sintam como os seus próprios objectivos e compreendam a razão do 

seu esforço. 

Para a execução das empreitadas, a SELFRIO S.A. recorre à subcontratação de empresas 

especializadas em áreas distintas relacionadas com instalações frigoríficas, tais como: 

• Empresas especializadas na aplicação de isolamentos térmicos. 

• Empresas especializadas em isolamentos acústicos. 
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• Empresas especializadas na montagem e soldadura de tubagem de cobre. 

• Empresas especializadas na montagem de tubagem de A.B.S.2 

• Empresas especializadas em montagem de equipamentos frigoríficos. 

• Empresas especializadas em instalações eléctricas e de controlo. 

Será no terreno, através de um acompanhamento diário, que serão geridas as diversas equipas 

de subempreiteiros. A gestão passará pela coordenação da execução das diversas 

subempreitadas atendendo à relação de precedência existente entre algumas delas. Atendendo 

a que um dos princípios do Kaizen se associa à flexibilidade e polivalência e que as empresas 

subcontratadas são especializadas em áreas distintas, algumas com grande carácter de 

“rigidez”, muito para além do simples acompanhamento técnico, a questão fundamental será o 

factor humano, a gestão de informação e de conflitos. 

3.5 - RECURSOS MATERIAIS 

As compras “just-in-time” permitem à empresa adquirir materiais e equipamentos somente 

quando estão a ser necessários. É claro que para se poder utilizar um tal processo de compra 

tem que existir uma relação de confiança, de responsabilidade e de qualidade entre a empresa 

e o seu fornecedor (Moreira, 1997). As relações existentes entre cliente e fornecedor, sendo 

estáveis e de longo prazo, permitem ao produtor padronizar e melhorar a qualidade dos 

materiais fornecidos. Tal situação implica a existência de uma só fonte de fornecimento, 

contrariamente à ideia tradicional de manutenção de diversos fornecedores como forma de 

diminuir a dependência e consequentemente de obter uma redução dos preços no curto prazo 

(Moreira, 1997). O fornecedor tem de ser flexível, uma vez que o processo implica múltiplas 

e pequenas entregas de matérias-primas, em curtos espaços de tempo. A adopção “brusca” 

                                                           
2
 Tubagem constituída por polímero plástico de alta resistência utilizado em instalações frigoríficas com fluído secundário 

circulante através de um sistema de bombagem. 
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pode provocar confrontações desagradáveis entre a empresa e os seus fornecedores, enquanto 

a exigência mais rigorosa pode resultar em conflitos de interesses. As relações devem então 

ser estabelecidas não na base da “ameaça”, mas em parceria. 

Para que os sistemas logísticos empresariais sejam bem conduzidos e para que seja criada 

uma relação directa entre logística e o desempenho da organização, é necessário haver uma 

intervenção estratégica. Assim, de maneira a ser implementada uma boa orientação logística 

numa empresa, são necessários três passos: 

- Primeiro a empresa deve dispor de uma boa assessoria de pesquisa operacional, de 

maneira a ser feito um planeamento das operações. 

- Em segundo lugar, é muito importante que a empresa defina a sua função logística de 

modo a estabelecer controlo sobre os custos logísticos, é necessário haver uma boa 

gestão, nomeadamente criando um sistema de informações, a fim de estabelecer 

estimativas de custos logísticos no seu total e nos seus elementos principais. 

- Finalmente, a empresa precisa executar a sua orientação logística, fazendo uma análise 

conceptual dos sistemas que a constituem. 

Com uma central de compras que acusa alguma inércia diante de uma nova realidade 

competitiva, e atendendo às relações preferenciais entre algumas empresas fornecedoras da 

SELFRIO S.A., será acompanhado o lento processo de mudança tendo como objectivo 

corresponder às solicitações de um cliente cada vez mais exigente. 
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3.6 - PLANEAMENTOS 

As decisões de planeamento devem ser baseadas na capacidade do sistema, incluindo o 

conjunto de ineficiências. O planeamento deverá ser efectuado segundo a capacidade global 

do sistema e não atendendo simplesmente à capacidade individual de cada unidade produtiva, 

devendo também existir uma unidade comum como denominador. 

Regras Fundamentais: 

• Utilizar uma boa previsão na realização do planeamento. 

• Planear unidades adequadas de capacidade. 

• Manter estabilidade na equipa de trabalho. 

• Manter flexibilidade para a mudança. 

• Reagir a alterações da procura de modo controlado. 

• Fazer/proceder a uma avaliação do planeamento, de uma forma regular. 

Não obstante o planeamento, com as diversas condicionantes técnicas respeitante à 

empreitada da SELFRIO S.A., será documentado o esforço diário e conjunto entre as várias 

especialidades para o “encaixe” dos diversos planeamentos garantindo a correcta execução 

dos trabalhos em condições de qualidade e segurança, apesar de todos os imprevistos (Ballard 

e Howell, 2003). Perante este esforço e esta necessidade constante de flexibilidade, atendendo 

a que muitas vezes a subcontratação é indicada como uma boa forma de reagir às flutuações 

das exigências externas, será avaliado até que ponto os subempreiteiros se apercebem que 

para não comprometer a data de conclusão do projecto a empresa está disposta a incorrer em 

custos superiores para a sua realização. 
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3.7 – PROBLEMÁTICAS 

Nesta exposição tentar-se-á responder às seguintes questões: 

• Qual o retorno associado à melhor gestão da informação e de recursos, conseguido 

através da aplicação das metodologias Kaizen. 

• Qual o impacto em termos de satisfação do cliente. 

• Análise comparativa entre obras de remodelação tradicionais e obras de remodelação 

Kaizen. 
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4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 - ABORDAGEM TRADICIONAL - “EM OBRA, LOGO SE RESOLVE!” 

Gerir é, em contexto de obra e em análise simplista, sinónimo de planear, acompanhar e 

avaliar a correcta execução das diferentes tarefas constituintes de um projecto. 

O desenrolar de uma obra de construção civil obedece a uma curva característica de 

desenvolvimento. Existem zonas bastante demarcadas que, recorrendo a algum conhecimento 

empírico, ocorrem de forma inevitável. 

Em situação normal, a fase de arranque de uma obra ocorre ainda em ambiente de grandes 

indefinições, de origem e de afectação multidisciplinar. 

As indefinições e/ou alterações ao projecto poderão, por exemplo, ter origem: 

- No próprio cliente, motivadas pelo reajuste das suas necessidades de operação. 

- Na consideração de pressupostos inadequados em termos de projecto, de cada 

especialidade. 

- No surgimento de constrangimentos de ordem técnica não identificados durante o 

levantamento prévio das infra-estruturas existentes. – Recorrente em projectos de 

remodelação, ou em aproveitamento de arquitecturas. 

- No ajuste de especialidades ou de tarefas precedentes. 

Existem técnicas de estudo para a propagação do erro. Não entrando em análises 

quantitativas, é contudo de fácil percepção que à medida que o tempo passa e que a obra 
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avança, mais uma vez pelo carácter de interdependência das diversas especialidades, existe 

uma clara e inequívoca ampliação dos custos relacionados com a sua correcção. 

Na abordagem tradicional, as alterações surgiam já no decorrer da obra, o que incrementava 

os custos directos de implementação, em termos técnicos e humanos, traduzindo-se grande 

parte das vezes em trabalhos extra orçamento, com tudo o que isso implica do ponto de vista 

económico, para o cliente. 

O desperdício era traduzido em custos de alteração do projecto, custos de implementação no 

terreno (o que em grande número de vezes traduzir-se-ia também em alterações em múltiplas 

especialidades), custos de retrabalho (no sentido de que as alterações poderiam implicar o 

retrocesso de tarefas já realizadas), custos de oportunidade (a execução das alterações 

poderiam inibir o avanço de outras tarefas da própria especialidade, ou de outra especialidade 

com carácter de dependência) e por fim custos de manutenção (no sentido de que as alterações 

a meio da execução, em particular nas especialidades com maior especificidade técnica, 

poderão afastar o ponto óptimo de qualidade, relativamente ao inicialmente projectado). No 

fim de tudo, temos ainda um custo incontornável, relativo à dilatação no tempo de execução 

do projecto. 

A ideia de planeamento correspondia até aqui à simples definição de tarefas e à atribuição de 

recursos técnicos e humanos, de forma a cumprir prazos. Esta é uma ideia completamente 

perdida no tempo, sem qualquer substrato do real valor de planeamento sob o ponto de vista 

da gestão. No caso seguinte apresenta-se um exemplo de alteração de pressupostos durante o 

período de execução. 
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Caso A – Alterações Durante o Processo / Alteração de Pressupostos 

Atente-se à seguinte sucessão de acontecimentos: 

Com base num layout base de arquitectura e disposição de equipamentos é feito um 

dimensionamento preliminar da instalação frigorífica. Com base nesse dimensionamento 

mecânico são fornecidos os dados para a concepção do projecto eléctrico para a especialidade 

de frio. O projecto eléctrico origina uma série de condicionantes relacionadas com as 

potências eléctricas que terão de ser disponibilizadas pelo projecto eléctrico geral em termos 

de alimentações a partir dos quadros eléctricos de baixa tensão para os quadros eléctricos 

parciais de frio. Englobando as potências a disponibilizar às diversas empreitadas de 

instalações especiais (onde se inclui o frio) são dimensionados os transformadores de média 

tensão e os grupos electrogéneos de emergência. Todo o projecto é então remetido à 

aprovação por parte da Direcção Geral de Energia, desencadeando-se de seguida a encomenda 

de todos os equipamentos. 

Eis que durante o processo, ou até após a sua conclusão, surge uma alteração de layout de 

equipamentos, por motivos de reajustes na operação do cliente. 

Por vezes, as mais pequenas alterações de layout surtem um grande impacto nas instalações 

especiais, originando um novo dimensionamento das necessidades em termos de alimentação 

eléctrica, novo dimensionamento eléctrico, que por sua vez faz com que equipamentos já 

aprovados pela DGE sejam insuficientes para corresponder à nova solicitação, motivando 

assim o cancelamento da encomenda dos equipamentos iniciais, a submissão de novos 

equipamentos para aprovação à DGE, nova encomenda com prazos mais dilatados, criando 

atraso na empreitada de electricidade e consequentemente atraso no arranque das restantes 
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especialidades. No caso seguinte apresenta-se um exemplo de um imprevisto relacionado com 

deficiente trabalho preparatório de levantamento de arquitectura. 

CASO B – IMPREVISTOS POR INSUFICIENTE LEVANTAMENTO DA ARQUITECTURA EXISTENTE 

/ AJUSTE DE ESPECIALIDADES. 

Durante a execução de uma obra de remodelação (com aproveitamento da arquitectura 

existente), surgiu o seguinte imprevisto: 

No projecto de execução de instalações especiais havia a necessidade de abertura de uma vala 

para a passagem de infra-estruturas mecânicas e eléctricas. 

Durante o levantamento arquitectónico não se identificou a existência de uma laje dupla de 

betão armado no local onde a vala iria ser aberta. 

Todos os planeamentos de execução de trabalhos das instalações especiais, tomaram por base 

o planeamento dos trabalhos de construção civil, tendo posteriormente sido alocadas todas as 

equipas e calendarizados os meios e os materiais necessários à execução das tarefas de forma 

compaginada. 

Perante o atraso na abertura da vala, toda a execução das tarefas das restantes especialidades 

igualmente atrasa, motivando o reajuste dos subsequentes planeamentos. Podíamos pensar 

que este reajuste iria ser feito pelo simples adiamento da execução das tarefas assente numa 

lógica de translação do tempo, mantendo-se o mesmo tempo inicialmente previsto para a 

execução das tarefas. Desenganemo-nos, pois o que habitualmente acontece é a contracção 

dos tempos inicialmente previstos, para ser possível cumprir os prazos finais e as datas de 

entrega ao cliente. 
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Ora, a execução dos mesmos trabalhos num período de tempo mais reduzido origina, sem 

margem para dúvidas, o avolumar de custos para o cliente, tanto de forma directa como de 

forma indirecta. Os custos directos são relacionados com a mobilização de meios para o 

cumprimento dos trabalhos (por exemplo a afectação de equipas a horários nocturnos) e os 

custos indirectos, embora mais camuflados, são presença incontornável e são porventura os 

mais importantes – os custos de qualidade. Impulsionados pela pressão do cumprimento dos 

prazos, são tomadas decisões e são executadas tarefas por vezes sem o rigor técnico desejado, 

criando muitas vezes problemas durante a exploração das instalações sob a forma do 

desperdício energético e da acelerada degradação de equipamentos. 

A organização das obras tradicionais não é habitualmente pautada por muito rigor. Mesmo em 

obras em que existe uma entidade contratada para fazer a sua coordenação, estas muitas vezes 

limitam-se a fornecer linhas orientadoras genéricas a todas especialidades envolvidas, não 

entrando em pormenor, em parte pelo desconhecimento técnico e pela necessidade de repartir 

as suas atenções por múltiplas frentes de trabalho com carácter multidisciplinar. Verifica-se 

que ao longo do tempo a sua própria exigência sofre uma diluição quase ao mesmo ritmo em 

que a obra avança e se incrementa o carácter de complexidade dos trabalhos (Green, 2002). 

Todas as obras têm um ciclo de vida. Na fase de arranque existe uma inequívoca preocupação 

com todos os aspectos organizativos e principalmente com a definição de regras, quer sejam 

regras definidas pelos limites impostos pelo cliente no esforço de tentar que as obras 

impactem o mínimo possível com a sua própria operação, quer regras definidas pela 

coordenação de obra contratada no objectivo de facilitar o seu próprio trabalho em termos de 

controlo de especialidades, quer até de regras básicas de segurança. É interessante fazer uma 

avaliação da evolução do cumprimento destas regras ao longo de todo o período de obra, pois 

é bastante notório que à medida que a obra se aproxima do seu ponto de pico e principalmente 
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após a abertura de um precedente, assiste-se ao gradual abandono por vezes das regras mais 

elementares em detrimento do simples cumprimento dos prazos estabelecidos. Curiosa é a 

postura, muitas vezes do próprio dono de obra, em abrir excepções às suas próprias regras que 

de forma tão vincada definiu inicialmente. No meio de todo o stress, a própria coordenação de 

obra limita-se muitas vezes a simplesmente “encolher os ombros” perante à pressão dos dias 

vividos. Na fase descendente da obra e à medida que nos aproximamos do fim de obra, surge 

normalmente um novo recalque dos princípios e regras de funcionamento, mas com a 

particularidade de a própria coordenação de obra mostrar uma certa fragilidade e descrença no 

seu cumprimento, principalmente perante todos os acontecimentos já passados. 

Em termos de gestão de espaço, as obras tradicionais não são exemplo pela positiva. Tanto 

nos estaleiros, como nos próprios locais de trabalho, a princípios base como sendo a 

arrumação, a limpeza e a segurança não são atribuídos grande carácter de importância. O 

fundamental é executar, logo que as circunstâncias o permitam não interessando quem vai 

intervir seguidamente naquele local. Cada um por si é o lema. 

A organização de materiais e equipamentos em estaleiro não é cuidada, factor que contribui 

em grande medida para a sua degradação e inutilização, situação potenciada no caso de 

estarmos perante a actuação de empresas subcontratadas sem acompanhamento por parte da 

entidade subcontratante. Situações em que existem danos em equipamentos e não conseguem 

ser identificados os seus causadores em obra, são demasiado recorrentes (por vezes 

ridiculamente encaradas com normalidade). O prejuízo fica para ser assumido pela entidade 

contratante, ou no caso de ser possível de alguma forma nublar o defeito, o prejuízo fica do 

lado do cliente. 
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As preocupações com as regras básicas de higiene e segurança também constituem um fraco 

exemplo. A avaliação do risco é feita e os planos de segurança são entregues por cada 

entidade executante, contudo no terreno, por vezes todo o conteúdo da documentação é 

completamente descurado, importando sim a execução rápida de todas as tarefas. Apenas 

quando na presença da coordenação de segurança (muitas das vezes com uma afectação 

residual à obra) existe alguma preocupação no uso dos EPI3… simplesmente para a visita. 

Perante um corpo de trabalhadores em que predomina a baixa qualificação, não é fácil a 

disseminação da doutrina, principalmente quando a informação é veiculada por indivíduos 

acabados de sair dos bancos das universidades4. 

Em suma, não obstante a existência de figuras de liderança, muitas vezes reina a completa 

falta de governo. 

A gestão dos aprovisionamentos nem sequer é assunto. Cada especialidade limita-se a colocar 

em obra os seus materiais e equipamentos de “forma atempada” para a execução da sua 

empreitada… ou seja, independentemente das demais entidades envolvidas (Ballard e Howell, 

2003). Os canais de ligação aos fornecedores são fracos e dificilmente controláveis. 

Acrescendo a este facto, a existência de alterações substanciais às encomendas iniciais, 

motivadas por alterações de projecto ou pelo surgimento de condicionantes não identificadas 

preliminarmente e estamos em muito maus lençóis. 

 

                                                           
3
 EPI – Equipamentos de Protecção Individual, como sendo as botas de biqueira e palmilha de aço, o capacete e o colete 

reflector. Estes são os equipamentos básicos obrigatórios, contudo, para o desempenho de tarefas com maior especificidade 

técnica como sendo operações de soldadura, são necessários equipamentos específicos tais como máscara, luvas, entre 

outros. 
4
 Se por um lado existe uma preocupação por parte do dono de obra na contratação de uma coordenação de obra e de 

segurança, por outro os custos desta contratação são também alvo de ponderação, recaindo a escolha na grande maioria 

das vezes, em pequenas empresas prestadoras de serviços que recorrem a técnicos recém-formados, ou seja, baratos. 
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4.2 - ABORDAGEM KAIZEN 

4.2.1 - INTRODUÇÃO 

Kaizen5 significa mudar para melhor, utilizando metodologias do senso comum, de baixo 

custo e de fácil implementação. Esta palavra teve origem no Japão, Kai (mudança) e Zen 

(bom - para melhor), daí Kaizen - melhoria contínua. 

A aplicação do modelo Kaizen em obras de remodelação de superfícies comerciais é 

justificada não só pelo propósito da redução de custos e tempos de execução das diversas 

empreitadas, mas também pela eficaz gestão operacional da própria loja no sentido da 

manutenção dos elevados padrões de qualidade alimentar com que o grupo SONAE se pauta. 

Ao nível interno a adequação do modelo Kaizen às operações traduziu-se pela criação de um 

produto denominado de SIMk6. Estender a filosofia operacional a outros universos do grupo, 

mais do que um passo natural, é um passo de grande inteligência. 

A figura seguinte (Figura 4.1) apresenta o aspecto gráfico do logótipo SIMk, que se pode 

encontrar orgulhosamente afixado por toda a organização desde a administração até ao mais 

reservado corredor técnico. Na figura subsequente (Figura 4.2) apresenta-se o aspecto gráfico 

do logótipo SIMobras, para adopção ao contexto das obras. 

 

 

 

                                                           
5
 O termo e o modelo Kaizen são marcas registadas do Kaizen Institute. A adequação do modelo ao seio das operações 

SONAE, traduziu-se pela criação de um produto interno próprio denominado de SIMk. 
6
 SIMk – Trata-se da designação da adopção interna dos valores das metodologias Kaizen - Sistema de Implementação de 

Melhorias Kaizen. 
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Figura 4.1 - Aspecto gráfico do logótipo SIMk aplicado às operações 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Figura 4.2 – Aspecto gráfico do logótipo SIMobras – A extensão natural do modelo 

operacional 

 

Fonte: Apresentação SONAE SIMobras 

4.2.2 - MAPEAMENTO 

Como já foi descrito, as indefinições originam custos, que se avolumam ao longo do tempo. 

Logo, o mais importante à fazer com que sejam minimizadas logo “à nascença”. 

A filosofia Kaizen, procura reduzir essas indefinições, que originam desperdício 

quantificável, em unidades de carácter bastante sensível como seja o euro. 

Muitas vezes não conseguimos resolver os problemas, porque estamos demasiado próximos 

deles, por outro lado se nos distanciarmos demasiado, deixamos simplesmente de os ver. 
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O mapeamento consiste na análise visual de toda a cadeia de valor referente à execução de 

todas as tarefas associadas ao desenvolvimento de um processo. A análise visual estende-se 

desde a exposição sob a forma de cronograma das diversas tarefas em lógica macro, até à 

análise mais detalhada de cada tarefa, sob a forma de fluxogramas para análise mais micro das 

árvores de decisão. Adaptando esta metodologia à realidade das obras de remodelação de 

grandes superfícies comerciais, rapidamente se concluiu que, devido às inúmeras entidades 

envolvidas, sua multidisciplinaridade técnica e carácter de incerteza associado aos fluxos de 

informação, o processo estava longe do ponto óptimo de optimização. No anexo II apresenta-

se uma fotografia realizada nos escritórios da SONAE documentando o aspecto do 

mapeamento do processo. Numa primeira fase as análises são feitas “à mão” e posteriormente 

os dados são trabalhados em suporte informático. 

A título de curiosidade, o primeiro mapeamento da organização de um processo de 

remodelação de uma loja Continente, resultou no preenchimento de dez metros lineares da 

parede da sala de reuniões, apenas para tradução dos fluxos de informação e pontos de 

decisão necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. 

A análise de todo o processo mapeado, permitiu anular as tarefas sem valor acrescentado, 

encurtar os prazos de desenvolvimento de cada tarefa, e retirar incerteza às árvores de decisão 

dentro de cada tarefa, tendo toda a cadeia de valor sido analisada, desde a gestão de topo, até à 

área operacional. 

Os esforços foram concentrados nas fases anteriores à execução da obra, de forma a ser 

possível identificar atempadamente os problemas. Esta ênfase no trabalho de preparação 

permitiu reduzir o tempo de execução, minimizando tanto o impacto real para o cliente, como 

os custos com indefinições e alterações já durante a execução da obra. A clara definição da 
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articulação e do grau de envolvimento das diversas entidades, permitiu que a partir do 

momento em que realmente se avançasse no terreno, o fluxo de desenvolvimento de trabalhos 

decorresse com o mínimo fundamental de processos de decisão. 

A simplificação do mapeamento original, deu lugar a uma versão mais condensada da cadeia 

de valor, optimizada com todos os passos essenciais e absolutamente fundamentais. 

Desta forma, foram definidas “etapas” de forma a garantir um controlo mais efectivo de toda 

a cadeia de valor associada à criação, desenvolvimento e implementação de um projecto. 

Estas etapas são denominadas de Design Reviews, ou “DR´s”. 

4.2.3 - DESIGN REVIEWS 

As Design Reviews englobam todas as Direcções e compartimentam as diversas etapas desde 

a aprovação por parte do Conselho de Administração em termos de aceitação da loja a 

remodelar, passando por todos os estudos, planeamentos e projectos, pela implementação no 

terreno em termos de execução de obra, até à sua recepção e fecho do processo com a 

actualização de todo o histórico em sistema. O seu princípio permite a sistematização de todas 

as etapas de um projecto, envolvendo em cada etapa apenas, e só, os intervenientes 

fundamentais para a sua conclusão (Ballard e Howell, 2003). Cada etapa é constituída por 

uma grelha normalizada de pontos a verificar, dando visibilidade às responsabilidades de cada 

entidade interveniente, e o avanço para uma nova etapa depende da conclusão da etapa 

precedente. Esta sistematização, registo e avaliação cíclica de procedimentos, faz com que se 

minimize a repetição dos mesmos erros de projecto para projecto e se crie uma base sólida de 

aprendizagem contínua. 
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São várias as entidades que dão o seu contributo ao longo do processo, sendo manifestamente 

difícil a sua articulação. Assim, a participação tem diferentes graus de envolvimento ao longo 

das diversas Design Reviews. Para cada uma das Design Reviews, existe um conjunto de 

Direcções que participam activamente, e um outro conjunto de Direcções com participação 

eventual. A equipa eventual é incluída nos fluxos de informação, mas só participa em caso de 

necessidade por convocatória da equipa permanente (Glover et al., 2008). Os fluxos de 

informação são igualmente geridos no seu formato e no seu tempo, pois nem todos os 

colaboradores dos diversos departamentos reúnem competências e meios para acederem à 

informação que necessitam (Glover et al., 2008). 

Exemplo: 

A definição do layout de frio precisa de chegar a duas Direcções distintas (DDL e DE), 

contudo a mesma informação é enviada em dois formatos distintos (.pdf 7e .dwg8). Dentro de 

cada Direcção quem precisar de consultar o layout de frio poderá fazê-lo em formato .pdf, 

mas quem precisar de efectivamente acrescentar informação ao mesmo layout poderá fazê-lo 

em formato .dwg.  

Direcções envolvidas: 

• GI – Gestão Imobiliária (antiga IGI – Investimento e Gestão Imobiliária) 

• DE – Direcção de Espaço 

• DOP – Direcção de Operações 

                                                           
7 PDF – Portable Document File – Formato de documento não editável, vulgar em transferências electrónicas pelo seu 

elevado grau de compactação. (Acrobat, propriedade da Adobe). 

8 DWG – Drawing – Formato de documento com informações matemáticas vectoriais que compõem um desenho editável. 

(Autocad, propriedade da Autodesk). 
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• DDL – Direcção de Desenvolvimento de Lojas 

• DEXP – Direcção de Expansão 

• DCL – Direcção de Concepção de Lojas 

• DCE – Direcção de Compra de Equipamentos 

• DA – Direcção Ambiente 

• HST – Higiene e Segurança no Trabalho 

• DAGR – Direcção de Auditoria e Gestão de Riscos 

• DSI – Direcção de Sistemas Informação 

• MKT – Marketing 

No Anexo III apresenta-se o mapa de etapas das diversas Design Reviews, documentação 

associada a cada tarefa e as direcções nela envolvidas. 

Dentro de cada Design Review encontram-se uma série de pontos que necessitam de ser 

fechados. A participação no trabalho de fecho dos diversos pontos é feita através do 

envolvimento das diversas Direcções, sendo usadas as cores verde e amarela para representar 

o carácter de envolvimento das Direcções na verificação dos diversos pontos. A verde a 

Direcção participa activamente na execução (fazendo parte da equipa permanente), e a 

amarelo a Direcção é informada (intervindo em caso de necessidade, como equipa eventual). 

O fecho de cada ponto pressupõe a validação de uma série de itens sob a forma de checklist. 

Apresenta-se no Anexo IV, a checklist referente à aprovação do layout (uma das etapas da 

Design Review 2). 

Nas checklists são apresentados os diversos itens que cada Direcção tem de completar e 

validar. 
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4.2.4 - APRESENTAÇÃO DOS FLUXOGRAMAS DAS DESIGN REVIEWS: 

Para uma melhor visualização dos fluxos de informação e dos processos de decisão, o 

mapeamento inicial do processo é trabalhado em suporte informático, dando origem a 

fluxogramas que resumem cada Design Review, sendo de seguida apresentados esses 

fluxogramas. 

DR 1 

A DR 1 tem início após serem coligidas as telas actualizadas da loja em avaliação para ser 

remodelada, e termina após a aprovação por parte do Conselho de Administração para se 

realizar a sua remodelação. É concebido um layout inicial para a remodelação, e com base 

nele define-se um cronograma geral e um orçamento estimado. São decisões tomadas ao mais 

alto nível, de acordo com o plano de expansão da própria empresa em termos de presença no 

mercado, e do nível de degradação das instalações da loja em estudo para remodelação, entre 

outros factores. No Anexo V, apresenta-se o fluxograma referente ao desenvolvimento da 

DR1. 

DR 2 

A DR 2 tem início após o fecho da DR 1 e permite fechar o layout final da loja, após os 

pareceres favoráveis das diversas direcções. O layout é definido segundo as necessidades 

particulares da operação da loja, em termos de áreas de exposição de produto, áreas de 

armazenamento, corredores de circulação, áreas administrativas e áreas sociais, entre outras. 

Trata-se de um layout para análise sob o ponto de vista macro, que é tomado por base para o 

início do processo de licenciamento do projecto de arquitectura. No Anexo VI, representa-se o 

fluxograma referente ao desenvolvimento da DR 2. 
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DR 3 

A DR 3 permite definir os detalhes particulares de cada especialidade envolvida no projecto 

de remodelação. Esta etapa é porventura uma das mais críticas, pois envolve a participação de 

um elevado número de entidades, sendo também a etapa com mais potencial para obtenção de 

valor. Na sua forma mais directa e evidente, o retorno é obtido sob a forma da identificação e 

resolução dos problemas ainda em fase de projecto, anulando desde logo todos os custos da 

sua resolução já na fase de execução. Assim, ao ser iniciada a negociação das diversas 

empreitadas, são desde logo solicitados os ante-projectos de cada especialidade técnica para 

enquadramento no projecto de arquitectura. Os diversos ante-projectos são alvo de análise e 

sobreposição de forma a ser possível avaliar não só se estão de acordo com as premissas 

técnicas dos cadernos de encargos, mas também em que medida a sua execução interfere com 

a de outras especialidades. 

Assim a empresa não só anula os custos directos já descritos, como obtém grande valor sob a 

forma da internalização de conhecimento. Através da participação dos diversos 

fornecedores/instaladores em reuniões de compatibilização, a empresa é como que uma 

incubadora de ideias e de conhecimentos técnicos que lhes servirão para projectos futuros. 

Esta aprendizagem permitirá minimizar ainda mais os custos de correcção de pressupostos em 

fase de estudo base e concepção de layout. 

A sensibilidade desta etapa ganha também outra dimensão, pois complementarmente a todas 

as análises técnicas, existe toda uma avaliação sob o ponto de vista económico. O avanço do 

processo está dependente da análise e validação dos planeamentos e dos orçamentos. Caso 

exista a validação por parte da Direcção de Investimento e Gestão Imobiliária o processo pode 

avançar. Caso essa validação não se verifique, o processo só avança mediante aprovação em 
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instância superior, ou seja pelo Conselho de Administração. Caso não exista a aprovação por 

parte do Conselho de Administração, terá de ser feita uma reavaliação de todo processo a 

partir da DR1. Note-se que apesar do reinício do processo, aqui reside um grande valor, pois a 

regressão ocorre ainda em fase de projecto, e não sob a forma de correcções e retrabalho já 

durante o período de execução. 

O avanço para a etapa seguinte só ocorre após a entrega e validação de todos os projectos de 

execução. No Anexo VII, apresenta-se o fluxograma referente ao desenvolvimento da DR 3. 

Em cada reunião de acompanhamento das Design Review´s, faz-se uma actualização do seu 

de desenvolvimento. O grau de cumprimento é analisado graficamente, permitindo a todas as 

entidades envolvidas a visualização do andamento dos trabalhos e a visualização do caminho 

ainda a percorrer. No Anexo VIII apresenta-se um dos gráficos de cumprimento da Design 

Review 3, realizado no fim de uma das reuniões de acompanhamento. 

A evolução do cumprimento das diversas tarefas é feita ao longo das reuniões de 

planeamento. 

A participação da SELFRIO tem início na DR 3, com a apresentação do ante-projecto de frio 

baseado na versão mais actualizada da arquitectura, e estende-se até ao fecho do projecto, na 

DR 6. 
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DR 4 

A DR 4 tem já um carácter mais operacional. Com o planeamento genérico já aprovado, 

ajustam-se e afinam-se os últimos detalhes das intervenções das diversas entidades envolvidas 

e são transmitidas as linhas orientadoras no modelo Kaizen aos diversos empreiteiros e 

intervenientes em obra. 

É neste ponto que são ditadas as regras. É este o momento a partir do qual se começam a 

desenvolver reuniões no próprio terreno. 

Todas as entidades executantes recebem formação e documentação explicativa do modelo 

Kaizen. Nas formações, para além dos conceitos genéricos, são desde logo particularizados 

todos os aspectos do modelo e sua aplicação no contexto concreto da obra que se pretende 

desenvolver. Aspectos como a organização de estaleiro, a gestão de espaço, o controlo de 

acessos, os diagramas de fluxos e as normas internas da própria loja são desde logo 

transmitidos e afixados. No Anexo IX, apresenta-se o fluxograma referente ao 

desenvolvimento da DR 4. 

Uma forte componente de comunicação visual é um dos elementos diferenciadores, e sem 

dúvida um factor crítico de sucesso para a implementação da filosofia Kaizen. Assim, mais do 

que a informação verbal e a comunicação escrita como formalização, aposta-se na sinalização 

local em formas inequívocas para a delimitação do âmbito de operação de cada entidade 

executante, do propósito de cada área e do controlo de acessos, entre outros. Esta ferramenta 

de gestão visual tem a designação de Kanban9. 

                                                           
9 Kanban é uma palavra japonesa que significa literalmente registo ou placa visível. 
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A utilização de Kanban agiliza o entendimento e permite a poupança de recursos, potenciando 

os outros valores da filosofia como sejam os 5S10. 

Todas as áreas de operação foram sinalizadas e marcadas no pavimento, obrigando cada 

entidade a respeitar escrupulosamente o layout de estaleiro aprovado, com tolerância zero. 

Para a recepção de equipamentos, havia uma zona definida como buffer de recepção, onde 

cada entidade executante efectuava a descarga do seu equipamento antes do 

acondicionamento no local que lhe foi destinado para isso. Na Figura 4.3 documenta-se 

fotograficamente o aspecto do buffer de recepção. 

Figura 4.3 – Aspecto geral da zona delimitada para a recepção de materiais e equipamentos 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Nesta zona delimitada, cada entidade executante recebia os seus equipamentos e materiais, 

sendo permitida a sua permanência durante um período máximo de 48 horas. 

Após a descarga dos equipamentos, cada entidade executante organizava os equipamentos 

recebidos na área que lhe foi destinada em estaleiro. 

                                                           
10

 5S – Metodologia de maximização dos aspectos relacionados com organização, segurança e limpeza de todos os 

elementos do posto de trabalho. 
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Na Figura 4.4 documenta-se fotograficamente o aspecto de uma zona de acondicionamento de 

equipamentos. 

Figura 4.4 – Aspecto geral de uma zona de acondicionamento de equipamentos 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Esta zona foi delimitada e atribuída a uma única entidade executante. Este caso específico é a 

zona de acondicionamento de equipamentos SELFRIO onde estão acondicionados os 

expositores frigoríficos da primeira fase a aguardar a sua entrada para o local da sua 

instalação. Note-se a marcação no pavimento e a afixação de um painel informativo referente 

à utilização do espaço. Nos equipamentos estão folhas informativas com os respectivos locais 

de instalação no layout da primeira fase. 

Uma sólida consciência ambiental é um dos desígnios do grupo SONAE. Assim, a gestão de 

resíduos foi levada bem a sério ao longo de toda a obra de remodelação. Na figura seguinte 

(Figura 4.5) documenta-se fotograficamente a zona dedicada à separação de resíduos de obra. 

Esta zona era específica para as entidades executantes, perfeitamente isolada e independente 

da zona de resíduos resultantes da própria operação da loja. 
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Figura 4.5 – Aspecto geral da zona de separação de resíduos (comboio ambiental) 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Nesta zona, cada entidade executante separava e acondicionava todos os resíduos produzidos 

em obra pela sua especialidade. Os custos de recolha foram repartidos por todas as entidades 

executantes mediante os registos de deposição de resíduos, controlados pela fiscalização de 

obra. Semanalmente era calculado o rácio de produção de lixo de cada entidade executante. 

DR 5 

A DR 5 marca o início dos trabalhos ao nível operacional. Esta é a etapa em que existe um 

real impacto para o cliente e consequentemente para as vendas da superfície comercial. No 

Anexo X, apresenta-se o fluxograma relativo ao desenvolvimento da DR 5. 

Sendo esta a DR em que realmente existe impacto sob a forma de perturbação na operação da 

loja, o acompanhamento durante a execução é fundamental. Uma ferramenta fundamental que 

surge durante a DR 5 é a realização de reuniões operacionais diárias. Através da realização de 

reuniões diárias de abertura (reuniões de bom dia) e de fecho (reuniões de boa tarde), são 

feitos os pontos de situação dos trabalhos de todas as especialidades. Nestes encontros, cada 

entidade interveniente descreve o estado das tarefas que tem em execução e faz a 

apresentação das tarefas que se propõe desenvolver no próximo período de trabalho. Estas 

reuniões de curta duração e com carácter de alguma informalidade são um factor crítico de 
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sucesso em termos de operação. Ao nível operacional, estas reuniões permitem identificar e 

avaliar o grau de interdependência na execução das tarefas de cada especialidade em cada fase 

e criam sinergias entre as diversas entidades, catalisando a resolução de problemas do 

quotidiano de obra e evitando bastante desperdício tanto em recursos, como em tempo. Estas 

reuniões contam com a presença de representantes das diversas entidades executantes, bem 

como representantes da própria loja e do dono de obra. No caso seguinte apresenta-se um 

exemplo de como as reuniões operacionais diárias podem ajudar a resolver questões no 

terreno, de forma rápida e expedita em termos de interdependência de especialidades. 

Caso C – Interdependência de Especialidades 

Para a instalação de um troço de tubagem de uma instalação especial era necessário proceder 

à abertura de um furo na laje de betão armado. Esta necessidade foi identificada pela empresa 

instaladora da tubagem e na reunião de boa tarde foi transmitida a informação à construção 

civil da marcação realizada na laje de betão armado. A construção civil verificou se existia 

algum constrangimento estrutural com a abertura do furo e posteriormente executou a 

abertura do furo na laje em período nocturno para minimizar o impacto do ruído na operação 

da loja. Na reunião de bom dia, a construção civil informou que o furo na laje foi executado 

de acordo com a marcação feita pela empresa instaladora da tubagem. Durante o dia a 

tubagem foi instalada no local previsto em projecto de especialidades. 

Ao nível da gestão de modelo operacional, estas reuniões permitem também avaliar o grau de 

envolvimento de cada empreiteiro/fornecedor, para com o projecto. O grau de envolvimento é 

avaliado através de uma série de indicadores que permitem atribuir uma nota final. É este grau 

de envolvimento que dita a distinção entre uma empresa prestadora de serviços e uma 

empresa parceira para projectos futuros. 
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Para além das reuniões diárias de bom dia e de boa tarde, são realizadas, com periodicidade 

semanal, reuniões de coordenação de obra. Estas reuniões de coordenação possuem uma visão 

mais alargada da execução dos trabalhos e dão origem ao fecho dos planeamentos semanais. 

Na Figura 4.6 apresenta-se o registo fotográfico da zona de reunião operacional. No local 

destinado à realização das reuniões de bom dia e boa tarde está colocado um quadro com os 

planeamentos diários e semanais. 

Figura 4.6 – Zona de reunião operacional – Aspecto geral do plano semanal de trabalho 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Este plano semanal ia sendo actualizado todos os dias de forma a registar o grau de 

cumprimento das diversas entidades intervenientes. Para cada tarefa, cada empresa era 

avaliada relativamente ao seu cumprimento dentro do período previsto em planeamento. 

Indicadores coloridos permitem uma melhor análise da evolução dos trabalhos (cor verde, 

tarefa cumprida; cor amarela, tarefa incompleta; cor vermelha, tarefa não cumprida). Na 

Figura 4.7 apresenta-se o registo fotográfico da zona de reunião operacional, mostrando o 

plano diário de trabalhos. 
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Figura 4.7 – Zona de reunião operacional – aspecto geral do plano diário de trabalho 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

É com base no planeamento diário actualizado durante as reuniões de bom dia e de boa tarde 

que são alocadas as tarefas às diversas entidades intervenientes. É visível a atribuição de 

indicadores coloridos às diversas entidades executantes, relativamente às tarefas que lhe 

foram atribuídas em planeamento. Na Figura 4.8, apresenta-se o registo fotográfico de uma 

reunião operacional diária. 

Figura 4.8 – Aspecto geral da realização de uma reunião operacional (reunião de boa tarde) 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

Cada entidade executante apresenta o trabalho realizado no período decorrente e informa 

quais as tarefas que pretende desenvolver no período de trabalho seguinte. São assinaladas as 

zonas de intervenção, os meios a usar, o planeamento a cumprir e se de alguma forma existem 

constrangimentos ou dependências com outras entidades executantes. 
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Qualidade e Segurança Alimentar são preocupações fundamentais e um compromisso 

seriamente assumido pela SONAE. Uma extensa equipa de profissionais especialmente 

dedicados à monitorização da qualidade e segurança dos produtos efectua auditorias e testes, 

registando os valores e actuando em caso de desvio. Especificamente relacionado com o 

âmbito da empreitada SELFRIO, para além das várias rotinas diárias de acompanhamento aos 

diversos pontos da instalação frigorífica (expositores e câmaras frigoríficas), com registo das 

condições de temperatura e de humidade relativa, durante o desenvolvimento da obra houve 

um cuidado acrescido por parte das operações da loja no sentido da concepção de um plano de 

actuação no caso de surgirem anomalias na instalação frigorífica. O plano de actuação 

passava pela disponibilização de equipamentos frigoríficos de retaguarda no caso de falha dos 

equipamentos principais, estando para isso perfeitamente definido quem actuava, e de que 

forma actuava, em caso de necessidade de permuta de produtos. 

O rigor estava presente em todas as acções, e para isso, cada fase de actuação foi 

cuidadosamente planeada para a minimização do risco e do impacto para a normal operação 

da loja. 

Um planeamento dinâmico assegurando a inexistência de cruzamento de fluxos de 

mercadorias, materiais, equipamentos, resíduos e equipas foi um dos factores críticos de 

sucesso. 

Para além do esforço para minimizar o impacto ao nível operacional na loja, a ausência de 

perturbação do cliente foi igualmente uma preocupação constante. 

Todas as tarefas das diversas fases foram calendarizadas para que o impacto fosse mínimo, ou 

inexistente. Todas as tarefas susceptíveis de produzir ruídos, odores ou algum impacto visual, 

foram remetidas para serem executadas em período nocturno, ou em tardes de domingo (na 
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altura, todas as superfícies comerciais com uma área de vendas superior a dois mil metros 

quadrados encerravam nas tardes de domingo e nas tardes de feriado). 

Todas as áreas de intervenção foram delimitadas e segregadas, garantindo a completa 

compartimentação da execução das diversas tarefas de forma segura, com o mínimo impacto 

para os clientes e dentro do planeamento. 

Uma interessante comunicação visual em torno das áreas delimitadas à circulação de clientes, 

e uma inteligente gestão de espaço e atractiva exposição de produto, proporcionou 

inclusivamente o estímulo da curiosidade nos clientes e o aumento do volume de vendas da 

loja durante o período de execução da obra. Na Figura 4.9 apresenta-se o layout geral da loja 

Continente de Aveiro, com a representação das diversas áreas de intervenção, relativamente à 

empreitada de frio. 

Figura 4.9 - Aspecto geral da planta do layout de fases de obra referentes à empreitada de frio 

comercial 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 
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Este layout11  de fases foi compaginado com o planeamento geral de obra com todas as 

especialidades. O layout de fases faz a sobreposição do futuro ao existente. Cada fase do 

layout geral delimita uma área específica de intervenção, perfeitamente isolada da envolvente, 

de forma a não impactar na normal operação de loja. Na Figura 4.10 apresenta-se uma fase 

específica da intervenção, a Fase D. 

Figura 4.10 – Aspecto da Fase D da planta do layout de fases 

 

Fonte: Foto de recolha própria na loja Continente de Aveiro 

A linha delimitadora faz a previsão de montagem do tapume para isolamento da área a 

intervir. Em segundo plano pode-se visualizar a representação do equipamento existente, e em 

primeiro plano os equipamentos novos e os equipamentos aproveitados de outras lojas, a 

instalar. 

Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, o acompanhamento por parte da coordenação de 

obra era constante. Mais do que o simples acompanhamento técnico, a coordenação de obra 

dispunha de ferramentas que permitiam a avaliação das diversas entidades executantes com 

base em critérios como sejam os de organização, rigor de cumprimento de planeamentos e 
                                                           
11 Representação sob a forma de desenho esquemático da planta de arquitectura devidamente cotada e com a implantação 

de todos os equipamentos (mobiliário, maquinaria, portas) bem como eventuais traçados respeitantes a uma ou múltiplas 

especialidades. Cada especialidade poderá ter múltiplos layouts em que se evidenciam aspectos de pormenor relativos a 

tarefas específicas, contudo a representação base de arquitectura deverá ser igual para todos. 
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grau de envolvimento no próprio processo de implementação da melhoria contínua. Estas 

avaliações seriam posteriormente actualizadas numa base de dados, de forma a atribuir notas 

de participação às entidades com vista à sua participação em novos projectos. 

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Os KPI (Key Performance Indicators) são parte da ferramenta de avaliação das entidades 

executantes, existindo um conjunto de valores, rácios e metas, cujo cumprimento contribui 

positivamente para a avaliação da entidade executante. 

Os indicadores mais habituais são: 

• Taxa de participação nas reuniões de bom dia e boa tarde – Existe o apontamento 

diário das presenças nas reuniões de abertura e de fecho. 

• Desvios nos tempos de execução (estimados vs previstos) – Cada especialidade é 

avaliada diariamente, comparando-se o seu planeamento de execução das diversas 

tarefas, com o andamento real do trabalho executado. 

• Auditoria 5S – Existem auditorias diárias aos locais onde cada entidade executante 

interveio, bem como auditorias semanais ao estaleiro de obra. Esta é uma metodologia 

de maximização dos aspectos relacionados com organização, segurança e limpeza de 

todos os elementos do posto de trabalho. Os 5S originais (Imai, 2007) são: 

- Seiri (Arrumação), Seiton (Organização), Seison (Limpar), Seiketsu (Limpeza) 

e Shitsuke (Disciplina). 

- Contudo, os 5S poderão ser considerados no esforço de enquadramento na 

organização ocidental (Salem et al., 2006): 

- Sort – Remoção de todos os elementos que não sejam indispensáveis ao 

funcionamento do posto de trabalho. 
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- Straighten – Definir um local para cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar. 

- Shine – Manter o posto de trabalho limpo. 

- Standartize – Ser disciplinado e encarar os melhoramentos como a condição 

normal. 

- Sustain – Continuar a desenvolver as boas práticas dos 5S. 

• Registo de não conformidades – O trabalho de cada entidade executante é aferido em 

termos de padrões de qualidade. As entradas de materiais e equipamentos são 

controladas e comparadas com os cadernos de encargos e com os projectos de 

execução. 

• HST – Registo de incidentes e de acidentes durante a execução dos trabalhos. 

• Quebras – Aferição de prejuízos consequentes da degradação de equipamentos ou 

mercadorias da loja, motivadas por descuidos na execução dos trabalhos de cada 

especialidade. 

• Formação Kaizen – Avaliação do conhecimento das regras de funcionamento da obra 

pelos elementos das equipas das entidades contratadas. Semanalmente em dia 

aleatório, elementos de cada entidade executante eram submetidos à avaliação de 

conhecimentos por parte da fiscalização do Kaizen Institute. 

Apresentam-se nos anexos (Anexo XI a Anexo XVI), as análises gráficas relativas aos 

indicadores registados diariamente pela fiscalização da obra, para as diversas entidades 

executantes. 
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DR 6 

A DR 6 é a de fecho do processo, após a conclusão de todos os trabalhos pendentes. Nesta 

etapa final todas as informações relativas ao processo são carregadas numa plataforma de 

trabalho comum às diversas Direcções. Fica disponível todo o histórico da intervenção, toda a 

informação técnica e os aspectos relativos ao desempenho de cada entidade envolvida no 

processo. No Anexo XVII, apresenta-se o fluxograma relativo ao desenvolvimento da DR 6. 

Cada vez mais se torna fundamental para uma empresa a criação de laços de confiança. Se 

para algumas empresas o ideal de relacionamento é a simples prestação de serviços, ou 

fornecimento de materiais, para outras empresas o verdadeiro valor está na criação de 

parcerias e de relacionamentos duradouros. O grau de envolvimento de cada entidade que 

participou no projecto é um dos factores que fica armazenado na base de dados do fecho do 

processo. A sua pontuação permitir-lhe-á ter, ou não, a possibilidade de participar em 

projectos futuros. A esta ferramenta sob a forma de internalização de conhecimento, foi 

atribuída a designação de ‘Learning Process’. 

4.2.5 – LEARNING PROCESS 

Aqui reside um grande valor. Nesta plataforma fica o registo do grau de envolvimento e de 

desempenho de cada entidade executante. São atribuídas pontuações com base nos KPI´s que 

formalizam uma nota final. O enriquecimento da base de dados dota a empresa de uma 

poderosíssima ferramenta para distinguir eventuais parceiros, de simples fornecedores de 

serviços. Temos então a melhoria contínua sob a forma de aprendizagem contínua, o Learning 

Process. No Anexo XVIII, apresenta-se o aspecto gráfico do processo de internalização de 

conhecimento. 
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De projecto para projecto, perante as dificuldades vão surgindo soluções, que são registadas 

sob a forma de documentação padrão. Estas soluções, conjuntamente com o histórico técnico 

(segurança, engenharia, processo) farão parte de uma base de dados de conhecimento 

devidamente consultável e disponível a toda a organização. Note-se que todas as soluções são 

registadas (tanto as que se revelaram válidas, como as que não surtiram o sucesso desejado). 

Nos projectos subsequentes, perante as mesmas dificuldades, os gestores poderão aceder a 

esta base de conhecimento para aplicarem as mesmas soluções, ou caso tenha existido algum 

desenvolvimento em termos técnicos ou de engenharia, fazerem a actualização para uma nova 

solução, porventura mais eficaz, expedita ou económica (Casaca, 1998). Actualização que não 

apagará a solução anterior, mas passará eventualmente a ser a solução normalizada daí em 

diante, residindo aqui um valor acrescentado da filosofia Kaizen. Devemos sempre questionar 

os modelos, tendo em mente que poderá existir sempre uma melhor forma para executar uma 

determinada tarefa (Casaca, 1998). Além disso, perante o já referido registo dos casos de 

insucesso, inibe-se de forma simples a repetição dos mesmos erros. 

4.3 – ENQUADRAMENTO DA SELFRIO 

O nascimento e o crescimento da SELFRIO ocorreram e desenvolveram-se desde sempre em 

ambiente controlado, aproveitando a agregação a um dos maiores grupos económicos 

portugueses. Se à luz do mercado as condições preferenciais de que dispõe constituem um 

factor de força de tranquilidade e de algum conforto perante as flutuações da procura, ao nível 

interno estas mesmas condições traduzem-se numa cultura de empresa muito própria e por 

vezes um pouco deslocada da realidade competitiva pela qual se deveria realmente reger. 

Longe do propósito de afirmar que a empresa funciona mal, que se passe a mensagem de que 

possui competências para funcionar muito melhor. 
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4.3.1 - RECURSOS HUMANOS 

Grande parte das falhas, sob a forma de atrasos de fornecimento ou de não cumprimento de 

planeamentos ou tarefas, ocorre porque a informação se perde no interior da organização. Este 

tipo de falha ganha grande dimensão quando a resolução de um problema depende de, ou é 

acompanhado por, várias pessoas em simultâneo. O típico caso em que várias pessoas tratam, 

mas na prática ninguém trata de rigorosamente nada, pois confia no empenho do 

departamento do lado. Quando o problema ganha tal dimensão que já não é possível a sua 

contenção, é vulgar cada um coligir a informação escrita trocada entre todos os envolvidos 

como forma de própria salvaguarda. 

Seguidamente, muitas vezes sem olhar a custos, mobilizam-se meios para com carácter de 

brevidade “correr atrás do prejuízo”. 

Lembro-me que uma das primeiras coisas que aprendi, tal como qualquer outro operador de 

hipermercado aprende quando da sua entrada para a empresa, são as respostas proibidas para 

os clientes. Dois exemplos de respostas proibidas: 

“Não sei…” ou “Isso não é comigo…”, ou ainda “Eu não sou desta secção, isso é com o meu 

colega…” 

Esta cultura de alienação de responsabilidade é, ao nível interno e para alguns, uma 

verdadeira arte. 

Sobejamente conhecedores dos cenários habituais anteriormente descritos, como salvaguarda 

pessoal e sempre que a oportunidade se vislumbre, não hesitam em descartar-se do 

envolvimento em assuntos em que apesar de ser evidente a necessidade de apego, poderão 
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eventualmente trazer trabalho acrescido, ou problemas. Normalmente a sua reacção natural 

quando são interpelados é a rápida tentativa de sugestão de alternativas que não os envolvam 

directamente. Curiosas existências, original será a avaliação de como uma empresa deste nível 

se permite este tipo de posturas. 

O culto da alienação de responsabilidade é tal, que levanta até alguma suspeita de completo 

vazio de funções em alguns estratos da organização. A absurda burocratização dos processos 

transfere sobrecarga para a operação, que devia estar ocupada no terreno com situações que só 

ela tem competência e proximidade para resolver. 

Estamos, é certo, a falar de uma empresa com certificação de qualidade, com todo o suporte e 

fluxo documental que isso implica, contudo, raro é o processo que tem início, 

desenvolvimento e fecho sem ser mergulhado em indefinições e afectado directamente por 

soluções de recurso, logo pela necessidade de reunir atenções em torno do cumprimento dos 

planeamentos e requisitos técnicos mínimos, em detrimento do seguimento da organização 

estruturada de procedimentos e preenchimento de todos os suportes documentais. 

Multiplique-se o exposto pelo número simultâneo de obras e pelo número de pequenas 

intervenções de resolução de pendentes, eleve-se ao expoente da expressão espartilhada de 

alguns dos departamentos da empresa, e por fim é possível determinar o sufoco constante que 

serve de denominador comum a toda a organização. 

Se ao nível interno o cenário não é dos mais favoráveis, ao nível da subcontratação temos por 

vezes o prolongamento natural do erro. A qualidade técnica das execuções é o reflexo do 

nível baixo das subcontratações efectuadas, baseadas única e simplesmente numa lógica de 

preço (Green, 2002). 
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A avaliação interessante prende-se contudo com a forma como o seu desempenho é afectado 

pelas indefinições e má coordenação de esforços ao nível interno. Se internamente surgem 

indefinições no projecto, falhas de planeamento e de fornecimento, para além do espírito 

inventivo de alguns subempreiteiros, não se podem esperar milagres. Se as questões não 

surgem atempadamente para resolução ao nível interno, é natural o acréscimo da factura a 

pagar às entidades subcontratadas sob a forma de extras de execução. Extras que somados, 

muitas vezes incorrem em custos superiores aos orçamentos apresentados aos clientes da 

SELFRIO. É fácil de perceber que quanto menor a intervenção, menores as margens, e por 

consequência por vezes um simples erro de fornecimento de materiais poderá originar novo 

agendamento de trabalhos, nova mobilização de recursos humanos e consequente 

ultrapassagem ao orçamento inicial. 

4.3.2 - RECURSOS MATERIAIS E FLUXOS DE INFORMAÇÃO 

Actualmente a relevância das palavras vai decrescendo à medida que a informação é 

transmitida para montante da organização. 

À medida que avançamos para montante da organização, a exigência do cliente não é sentida, 

nem interpretada com o mesmo grau de importância.  

As preocupações transmitidas para montante, longe de pretenderem fomentar a criação de 

anticorpos no interior da organização, deveriam ser correctamente interpretadas e 

credibilizadas pois são o fruto da avaliação desenvolvida no terreno por elementos há anos 

habituados ao acompanhamento de diversas empreitadas. De forma gravosa, isto nem sempre 

acontece. 



Capítulo 4  Apresentação e Análise de Resultados 
 

 - 48 - 
 

Se a pressão não é sentida a montante da própria organização, obviamente também não é 

transmitida para os fornecedores da SELFRIO.  

Em termos comerciais existem por um lado relações duradouras de fornecimento cimentadas 

ao longo do tempo e em que são notórios laços de grande cordialidade e confiança. Este é, por 

exemplo, o caso da Centauro, que é um dos maiores fabricantes europeus de permutadores de 

calor, e de quem a SELFRIO é grande cliente. 

Para outros fornecedores, não obstante o elevado volume de negócio, as relações são muito 

mais difíceis de gerir. É preocupantemente frequente a completa impunidade de alguns 

fornecedores perante atrasos ou erros de fornecimento. Esta desresponsabilização existe 

devido a uma multiplicidade de factores, tais como: 

• A ausência de canais de comunicação funcionais que permitam não só a transmissão 

de informação de forma estruturada para montante da organização, mas também que a 

informação seja atempadamente interpretada e endereçada sob a forma de reclamação 

para com o fornecedor. 

• A transmissão demasiado tardia ou incompleta para o fornecedor, origina muitas vezes 

que se ultrapassem os prazos estipulados para que a reclamação surta efeito. 

• A simples ocultação do defeito através do engenho ao nível operacional. Situação que, 

por ser paliada, origina a assumpção de que tudo funcionou de acordo com o previsto, 

logo não existe nada a reclamar. 

Estas situações não obstante funcionarem no instantâneo, originam uma não aprendizagem da 

organização. A criação de um erro recorrente é tão ou mais gravosa do que as correcções 

recorrentes a jusante da cadeia de valor sem a informação de que o erro ocorreu. Para além de 
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uma correcção mais onerosa, a sua silenciosa correcção torna-se conivente com a propagação 

do erro. No caso seguinte analisa-se uma condução ineficiente da informação. 

Caso D – Fornecimento de Vidros – Deficiente Condução da Informação. 

Durante a montagem de uma ilha de congelados na loja Continente de Aveiro, ocorreu a 

quebra de um vidro triplo de uma lateral esquerda. 

Perante a impossibilidade da reparação do vidro, foram enviados os dados da ilha em questão, 

para encomenda de um novo vidro (marca, modelo, matrícula do expositor, dimensões, etc.). 

Foi fornecido um novo vidro de acordo com as especificações de catálogo… vidro esse, 

demasiado grande. 

Foi colocada uma reclamação. Mais três semanas e chegou um novo vidro… exactamente 

igual ao segundo. 

Foi colocada nova reclamação. Após exaustiva troca de emails em que por um lado se 

explicou que pura e simplesmente o vidro fornecido não cabia no seu lugar por ser demasiado 

grande e por outro se argumentava que tinha de caber, pois tinha sido bem encomendado, 

chegou-se à brilhante conclusão de que tinha existido uma mudança no modelo da ilha e que 

os códigos no sistema interno da SELFRIO não tinham sido actualizados... 

É dado adquirido de que o objectivo é único ao longo de toda a nossa cadeia de valor, contudo 

é facilmente inteligível que a associação do distanciamento geográfico ao distanciamento 

técnico não possibilita a construção de uma base sólida de conhecimento e de avaliação sobre 

o desenvolvimento dos trabalhos no terreno, restando para alguns a tentativa de interpretação 

da informação, por vezes contraditória, proveniente de múltiplos canais. 
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Na prática, o responsável no terreno via e reclamava que o vidro não tinha aplicabilidade, o 

responsável de projecto argumentava que o vidro era o adequado, pois de acordo com o 

responsável da encomenda o vidro tinha sido correctamente pedido ao fabricante. O 

estabelecimento de um contacto directo com o fabricante em detrimento da convulsão interna, 

teria permitido a rápida identificação da origem do problema. Ao invés, a SELFRIO fechou-

se sobre si mesmo e não procurou informação na sua envolvente externa. 

Perante dados antagónicos, o natural é buscar informação complementar, perante dados 

coincidentes de várias origens, o natural é corrigir trajectórias. 

Como face diariamente visível da organização, a postura das Operações é pautada pela 

colaboração estreita e directa com os nossos clientes, assegurando o accionamento em tempo 

útil de todos os meios necessários à concretização das tarefas e ao cumprimento dos prazos 

assumidos. Prazos esses muitas vezes acordados paralelamente, e simplesmente impostos no 

terreno. 

As preocupações transmitidas para montante não pretendem fomentar a criação de anticorpos 

no interior da organização, devendo ser correctamente interpretadas e credibilizadas, pois são 

o fruto da avaliação desenvolvida no terreno por elementos há anos habituados ao 

acompanhamento de diversas empreitadas. 

Nenhum sistema é isento de falhas, o desafio é a aprendizagem, o objectivo é o trabalho 

conjunto. 

As operações SELFRIO são vistas como um problema, quando na verdade deveriam ser 

credibilizadas como a extensão natural da empresa no terreno e o elemento chave em termos 
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de validade de informação. As operações efectivamente estão a visualizar os problemas e não 

se limitam a tentar interpretar informação à distância. 

4.3.3 - PLANEAMENTOS 

Ao nível interno são realizadas reuniões de acompanhamento de obras em que os diversos 

departamentos participam, em que se discutem os aspectos mais relevantes ocorridos na 

semana anterior e em que se faz o planeamento da semana seguinte. 

Contudo, apesar da intenção, o grau de importância do cumprimento das tarefas relacionadas 

com uma obra específica, perde expressão ao longo do tempo e à medida do surgimento de 

outras tarefas, ou de outras obras, com maior grau de incumprimento. As tarefas estão sempre 

expostas a grandes graus de imprevisibilidade, contudo, o que é estrutural e devia ser 

realmente acompanhado não o é, enquanto o acessório é muitas vezes burocratizado de forma 

excessiva. No caso seguinte apresenta-se um exemplo de um fornecimento errado por falta de 

acompanhamento da informação, cuja correcção foi burocratizada quando deveria ser célere, 

dada a sua simplicidade. 

Caso E – Pintura de Bandas Decorativas – Burocratização do Processo 

Analise-se o fluxo de informação: 

Problema: Alguns dos embelezadores dos expositores frigoríficos de charcutaria foram 

fornecidos com a cor trocada. Trata-se de pequenas bandas decorativas metálicas que 

deveriam ser de cor preta e foram fornecidas em tons de azul. 

Resolução: No terreno, o responsável de obra alertou para o facto e transmitiu a informação 

telefonicamente para o responsável de projecto. De acordo com o solicitado, foram fornecidos 
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os dados do expositor (marca, modelo, matrícula). Com estes dados seria possível identificar 

o equipamento e colocar uma reclamação ao fornecedor, ou em alternativa subcontratar um 

pintor para corrigir a não conformidade, pois o dia de abertura aproximava-se com grande 

rapidez. 

Aparentemente, não foi possível ao responsável do projecto perceber com clareza de que 

peças se estava a falar, pelo que solicitou o envio de uma fotografia. 

No terreno, o responsável de obra, tirou e enviou uma fotografia para o responsável de 

projecto. Através da fotografia tirada com telemóvel, não foi possível ao responsável de 

projecto, tomar percepção com clareza de que peças se estava a falar. Como o telemóvel do 

responsável de projecto não permite a ligação ao computador, solicitou o reenvio da 

fotografia por email. 

Por casualidade, foi possível ao responsável de obra enviar por MMS a fotografia para um 

outro telemóvel que possibilitava o envio da fotografia para o email do responsável de 

projecto. 

Quando o responsável de projecto recebeu a fotografia, imediatamente a reenviou para o 

departamento de compras que por sua vez a fez seguir para um subempreiteiro que executa 

trabalhos de pintura. 

Algum tempo depois, o responsável de obra foi contactado pelo subempreiteiro de pintura, 

para que lhe explicasse qual o tipo de trabalho a efectuar, de modo a que fosse possível a sua 

orçamentação. 
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É notória a burocratização do processo. Ao nível do terreno as tarefas desenvolvidas não 

surtiram valor acrescentado, ao nível do responsável de projecto e do departamento de 

compras, não houve interpretação mas sim um simples reencaminhamento da informação, que 

retornou à origem sob a forma de pergunta telefónica sobre o trabalho a desenvolver. 

Perante a realidade actual, em que se regista uma mudança estrutural no conceito de 

organização que é a SONAE, é totalmente legítima a análise do enquadramento da SELFRIO, 

enquanto empresa parceira. Actualmente, a SELFRIO é a única empresa que presta serviços 

de projecto, instalação e acompanhamento pós-venda de instalações frigoríficas ao grupo 

SONAE, contudo a realidade num futuro próximo poderá ser outra. Esta hipótese é 

fundamentada através da comparação com a situação actual da sua congénere para as 

empreitadas de climatização, a Sistavac. Tal como a SELFRIO, a Sistavac possuía acesso 

directo às empreitadas respeitantes à climatização das lojas SONAE, contudo, a actual 

realidade dita que a empresa concorre directamente com outras empresas prestadoras do 

mesmo serviço, estando sujeita a análises técnico-económicas, juntamente com as suas 

empresas concorrentes, para tentar ganhar a obra. Ora, o paralelismo é simples. No mercado 

nacional, a SELFRIO não é a única empresa que opera no sector, concorrendo, para obras de 

outras insígnias de supermercados, directamente com outras empresas especializadas na área 

da refrigeração comercial e industrial. Assim, não obstante pertencer ao grupo SONAE, é 

legítima a preocupação latente da entrada de concorrentes directos com base no exemplo 

Sistavac. Seguindo este ponto de vista de mudança de cenário, é interessante a análise à 

situação actual da SELFRIO. 
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4.3.4 – ANÁLISE SWOT (FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES, AMEAÇAS) DA SELFRIO 

Ao nível interno, o nascimento e desenvolvimento em ambiente controlado graças à 

agregação a um grande grupo económico, garante à empresa uma maior protecção, estando 

menos exposta aos impactos relacionados com as flutuações de mercado. Associado a este 

factor crítico de sucesso, temos um capital humano de elevada qualificação técnica, suportado 

por grande aprendizagem ao longo dos anos. Contudo, nem tudo são factores de força, pois 

este tratamento preferencial originou no interior da organização um acomodar perante as 

situações e uma perigosa cultura interna de alienação de responsabilidade, que se traduz em 

fraca imagem corporativa para os clientes. Quando a empresa desenvolve trabalho para 

clientes externos, a fragilidades do sistema ganham dimensões mais visíveis. Factores 

geradores de ineficiência, como fluxos de informação e materiais não estruturados, ou com 

lacunas, que permitem múltiplas interpretações da mesma informação, e por vezes a ausência 

de atribuição directa de responsabilidades perante a execução de tarefas, associados ao 

elevado grau de imprevisibilidade de cumprimento de planeamentos, fazem com que a 

empresa transporte para o terreno erros cuja resolução implica não só custos directos em 

termos de operação, como custos em termos de imagem corporativa para com os clientes 

externos. 

Todavia, a SELFRIO está a nível externo perante não só um desafio, mas uma grande 

oportunidade de se reinventar. Através da oportunidade privilegiada de participação no 

projecto SIMk, a SELFRIO tem o seu momento chave para a internalização dos seus valores e 

a adequação do modelo organizativo. Este redesenhar da estrutura de organização e dos 

métodos de trabalho, permite o claro incremento do padrão de qualidade da empresa, tanto ao 

nível organizativo como ao nível operacional (Apolinário, 2003). Ao tornar-se mais eficiente 

a SELFRIO cultiva a oportunidade de conquista de mercado, pela adequação do modelo 
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organizativo como elemento diferenciador e criador de vantagens competitivas perante a 

concorrência directa (Apolinário, 2003). No outro prato da balança, está o risco de perder a 

oportunidade. A falta de empenho na participação no projecto SIMk que tanto retorno tem 

proporcionado ao grupo SONAE, poderá degradar as relações com o seu cliente preferencial 

(Correia, 2009). Tomando por base a abertura das empreitadas de climatização a outras 

empresas concorrentes directas da Sistavac, a perda de quota de mercado da SELFRIO, 

originada pela entrada de concorrentes no mercado do frio comercial numa lógica de procura 

de melhor qualidade de serviço e redução de custos, poderá ser uma realidade perfeitamente 

plausível. 
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5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Ao nível do cliente SONAE, a aplicação do modelo operacional ao contexto de obras de 

remodelação, traduziu-se em grande sucesso (ver vídeo institucional da SONAE, apresentado 

no Anexo 1). 

Foram já vários os exemplos de aplicação deste modelo, como por exemplo a loja Continente 

de Aveiro, a loja Modelo de Silves e mais recentemente a loja Continente do Colombo à data 

ainda está em curso. 

Em resposta à primeira questão de investigação, relativa à avaliação do retorno associado à 

melhor gestão da informação e de recursos, conseguido através da aplicação das metodologias 

Kaizen, conclui-se que os custos de implementação foram amplamente suplantados pelos 

ganhos obtidos com a aplicação do modelo. O aspecto mais sensível traduz-se desde logo na 

capacidade de prever constrangimentos e efectuar correcções ainda na fase do “papel” ao 

invés de realizar dispendiosas alterações já na fase de obra, contudo, também em termos 

humanos houve uma grande mais-valia na aplicação do novo modelo. O cepticismo inicial, e 

algum natural estado de resistência à mudança, deu lugar ao entusiasmo colectivo de 

participação. Rapidamente foram notórias as melhorias de organização que permitiram às 

entidades executantes desenvolver os respectivos trabalhos em melhores condições de 

segurança, e com menor grau de incerteza relativamente ao carácter de precedência de outras 

especialidades envolvidas. Os ganhos traduziram-se desde logo numa melhor afectação de 

equipas e controlo de fluxos de materiais e equipamentos. A prontidão das pessoas para a 

participação ganhou nova dimensão, simplesmente porque todos sabiam quando, e como, 

tinham de desenvolver as suas tarefas. Sob o ponto de vista sociológico, foram evidentes os 
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ganhos nas relações interpessoais, espelhando-se estes na economia de recursos humanos e 

materiais. 

Relativamente à segunda questão de investigação, onde se apontava para a avaliação do 

impacto em termos de satisfação do cliente, os indicadores são claros e também espelham 

mais-valias. O tempo de execução da remodelação de uma loja Continente foi reduzido de um 

ano para três meses (loja de Aveiro) e de uma loja Modelo foi reduzido de três para apenas 

dois meses (loja de Silves). A aposta inicial prendia-se com a tentativa de minimização do 

impacto das obras na operação das próprias lojas, evitando assim a migração dos seus clientes 

para as lojas da concorrência. Este objectivo foi amplamente atingido, tendo-se verificado que 

a experiência de compra por parte dos clientes não foi de todo afectada. O historial registava 

que o impacto das obras de remodelação de hipermercados traduzia-se na perda de clientes 

para a concorrência, e que as perturbações originavam quebras nas vendas da ordem dos dois 

dígitos percentuais. Na loja Modelo de Silves verificou-se uma redução de apenas 4% nas 

vendas, e na loja Continente de Aveiro registou-se inclusive uma subida de 2% nas vendas, 

(ver vídeo institucional da SONAE, apresentado no Anexo 1). 

Para além da satisfação do cliente SONAE relativamente à manutenção dos volumes de 

vendas das suas lojas em períodos de remodelação, também o esforço de planeamento e a 

minimização de indefinições na fase de projecto surtiu igualmente efeitos positivos na medida 

em que não foram registados desvios orçamentais em termos de empreitadas de execução. 

Também neste aspecto, o cliente tem motivos para satisfação, (ver vídeo institucional da 

SONAE, apresentado no Anexo 1). 

Em termos de análise comparativa entre obras de remodelação tradicionais e obras de 

remodelação Kaizen e em resposta à terceira questão de investigação, para além dos ganhos já 
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evidenciados, a maior mais-valia prende-se com a capacidade de internalização de 

conhecimento conseguida por parte da SONAE. A criação de uma base de dados compilando 

toda a informação de forma transversal a todo o processo, desde a fase de levantamento de 

infra-estruturas, passando pelo projecto e planeamento, atravessando a fase de execução e até 

ao fecho de todos os dossiers técnicos, permitiu a geração de conhecimento acessível a toda a 

organização, criando valor numa óptica de não repetição do erro e de procura constante da 

melhor forma de resolução dos problemas. Esta informação não se traduz num simples 

repositório, mas sim numa poderosa ferramenta que permite avaliar não só os aspectos 

técnicos relativos às diversas especialidades, mas também avaliar quais as empresas que 

fornecem maiores garantias de qualidade de serviço com vista a intervenções futuras, e até 

informação sob o ponto de vista do cumprimento legal em termos de licenciamentos e normas 

ambientais. 

Com acção amplamente enraizada em toda a estrutura do negócio do retalho da SONAE, 

também a SELFRIO está presente, visível e exposta sob o ponto de vista da avaliação de 

desempenho a todo o universo que está a ser criado com o “Learning Process”. Assim, sob a 

forma de recomendações, aqui ficam algumas ideias, sempre com a visão de que ao nível 

interno da SELFRIO, existe uma clara oportunidade de melhoria. 

À semelhança do que se verifica no modelo operacional SONAE, em que existem metas de 

acompanhamento, também a nível interno a SELFRIO obteria reais ganhos no 

estabelecimento de metas para o desenvolvimento dos processos desde a fase de concepção do 

projecto, passando pela compra de materiais e equipamentos, pelo aprovisionamento e até à 

montagem na obra. Actualmente não existem pontos de controlo definidos, pelo que nas 

reuniões de obra os participantes dos diversos departamentos colocam questões sobre o estado 

de desenvolvimento dos processos nos departamentos alheios. Sabendo que a grande maioria 
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dos assuntos surgem sempre sobre a mesma forma e procuram sempre as mesmas respostas, a 

existência de uma plataforma comum de troca de informação acessível a todos os 

departamentos, e com um simples interface gráfico para rápida visualização, criaria um 

enorme valor acrescentado. Não se trata de uma abordagem “technology fix”, mas sim de 

explorar a plataforma existente (sistema GIN), no sentido de divulgar a informação que de 

antemão se sabe ser necessária. Com o tempo este suporte tornar-se-ia em mais do que uma 

simples troca de informação, tornando-se um ambiente propício à criação de uma base de 

dados de conhecimento da organização numa lógica de “Learning Process” à semelhança do 

modelo SONAE. Como resultado, haveria um histórico do desenvolvimento dos processos, 

eliminar-se-ia a repetição de erros e fomentar-se-ia a melhoria contínua dos processos. 

Este é um tema bastante vasto e com grande potencialidade exploratória. Este trabalho deixa 

pistas para a aplicação do modelo à realidade das obras, onde se poderia esperar um retorno 

ainda superior em termos de cumprimento de planeamentos, orçamentos e índices de 

qualidade. Porventura, poder-se-iam conceber projectos padrão de lojas perfeitamente 

definidas, com todas as soluções integradas numa perfeita cadeia de valor à semelhança de 

uma linha de montagem de uma qualquer unidade industrial. 

Ainda de referir que a SELFRIO é um excelente objecto de estudo, sob o ponto de vista da 

tentativa de enraizamento do modelo na sua cultura organizacional. As potencialidades são 

evidentes e os ganhos possíveis são bastante amplos. 
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ANEXOS 

Anexo I 

CD contendo um vídeo institucional da SONAE, em formato .wmv, relativo à aplicação do 

modelo Kaizen em contexto de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo II 

Aspecto do Mapeamento de Processo

Fonte: Apresentação 
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Aspecto do Mapeamento de Processo 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen
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Anexo III 

Aspecto geral do mapa das Design Reviews 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo IV 

Aspecto de uma checklist (checklist de aprovação de layout da DR2) 

 

Fonte: Acta de uma reunião de acompanhamento da DR 2 
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Anexo V 

 Aspecto do fluxograma referente à DR 1 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo VI 

Aspecto do fluxograma referente à DR 2 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo VII 

Aspecto do fluxograma referente à DR 3 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo VIII 

Aspecto do desenvolvimento da DR 3 

 

Fonte: Acta de uma reunião de acompanhamento da DR 3 
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Anexo IX 

 Aspecto do fluxograma referente à DR 4 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo X 

 Aspecto do fluxograma referente à DR 5 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 
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Anexo XI 

Aspecto gráfico do registo de não conformidades 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XII 

Aspecto gráfico do registo de incidentes e acidentes 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XIII 

Aspecto gráfico do registo de imprevistos e alterações ao projecto 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XIV 

Aspecto gráfico do registo das auditorias 5S 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XV 

Aspecto gráfico do grau de cumprimento das fases de planeamento de cada entidade 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XVI 

Aspecto gráfico das taxas de participação nas reuniões operacionais Diárias 

 

Fonte: Ficheiro de registos da coordenação de obra da loja Continente de Aveiro. 
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Anexo XVII 

Aspecto do fluxograma referente à DR 6 

 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo XVIII 

Aspecto gráfico explicativo do Learning Process

Fonte: Apresentação 
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specto gráfico explicativo do Learning Process 

Fonte: Apresentação SONAE sobre as metodologias Kaizen
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