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Resum
El present projecte ha contribuït al desenvolupament empresarial de Ghana mitjançant la millora
del procés productiu a l’empresa Prime Pak Canning Limited (Accra, Ghana). Aquesta
optimització ha estat aconseguida amb la implantació de la Metodologia 5S.
El projecte s’ha enfocat i realitzat perquè serveixi com a model replicatiu per qualsevol empresa
d’Àfrica, amb la col·laboració d’una entitat local, Ghana Employers’ Association. Es tracta d’una
proposta real que ha estat implantada durant el tercer trimestre de l’any 2008.
Es presenten tots els passos realitzats per al desenvolupament del projecte, tant a Barcelona
com a Ghana, i una guia bàsica per a la implementació de les 5S en qualsevol empresa africana,
tenint en compte els coneixements tàcits (aquells no escrits, implícits a la cultura local) i els
coneixements explícits de la metodologia seguida (les fases a seguir per a una coherent
implementació, des de la fase d’identificació de les necessitats fins la posada en marxa i
funcionament).

L’estructura d’aquest projecte descriu, en primer lloc, l’entorn en què s’aplica, els fonaments
teòrics de la metodologia i el procés d’implementació. Es presenta l’estructura metodològica de
treball utilitzada, les directrius, el paper de l’equip de dissenyadors i diferents aspectes de
decisió, selecció i d’utilització. Finalment, se n’extreuen les conclusions.
Tant pel grau de satisfacció dels participants com pels indicadors quantitatius inherents a la
metodologia, el projecte ha estat realitzat amb èxit, mostrant una millora significativa en la gestió
administrativa i el procés productiu de l’empresa Prime Pak i assolint el propòsit d’expansió.

La redacció d’aquest projecte s’ha realitzat paral·lelament a la implantació real, que, a data de
desembre del 2008, es troba finalitzada.
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Glossari
A continuació es detallen les abreviatures, acrònims o termes que seran utilitzats en aquest
document.

Abreviatura

Equivalència

CWB

CEOs Without Borders (Empresaris Sense Fronteres)

CCD

Centre de Cooperació pel Desenvolupament

GEA

Ghana Employers Association

Prime Pak

Prime Pak Canning Limited

GSB

Ghana Standards Board

GMP

Good Manufacturing Procedures

SOP

Standard Operation Procedures (Procediments Estandarditzats
d’Operació)

WI

Working Instructions (Instruccions de Treball)

CI

Cleaning Instructions (Instruccions de Neteja)
Taula 0.1: Taula de glossari.
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1. Prefaci
1.1. Origen del projecte
CEOs’ Without Borders (Empresaris Sense Fronteres) és una fundació que promou la
cooperació empresarial entre empreses del Primer i Tercer Món. Recentment, CWB ha dut a
terme un treball de camp sobre les entitats i empreses locals de Ghana.
El projecte que es presenta a continuació neix dels interessos personals de la projectista, els
quals lliguen amb els interessos de la fundació CWB: l’ajuda i col·laboració tècnica amb les
empreses del Tercer Món.
La projectista va realitzar un primer estudi de les necessitats de les empreses ghaneses. A partir
d’aquí, CWB i la projectista van concloure la necessitat d’introduir sistemes de millora de
producció a través d’una capacitació dels seus directius i treballadors.

1.2. Motivació
La projectista sempre ha estat interessada i conscienciada en les desigualtats socials i ha tingut
un gran interès a contribuir directament en aquesta causa. Finalment, ha canalitzat aquesta
motivació en el projecte que es presenta en aquest document.

1.3. Requeriments previs
Per a obtenir la titulació d’Enginyeria Industrial de l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB) la projectista ha de realitzar un Projecte Final de Carrera.
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2. Introducció
2.1. Objectius del projecte
El present projecte té dos objectius principals:
Contribuir al desenvolupament industrial de l’Àfrica Subsahariana, mitjançant la
introducció de sistemes de gestió a les empreses. Amb aquests sistemes es pretén
augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses com a mitjà pel
desenvolupament econòmic i social del continent.
►

Capacitació i transferència de coneixements. Per a maximitzar l’impacte del projecte
dins la societat ghanesa, s’ha de procurar la replicació dels beneficis al major nombre
d’indústries dins del teixit subsaharià. Una associació local serà el motor de difusió i
capacitació del coneixement arreu del teixit industrial africà. Es presenta una metodologia
que serveix com a guia d’implementació per a qualsevol empresa manufacturera d’Àfrica
Subsahariana.
►

2.2. Abast del projecte
►

L’abast del primer objectiu són les empreses definides pels següents criteris:


Micro, petites i mitjanes empreses d’Àfrica Subsahariana1 (Ghana): Aquest és el
grup d’empreses catalitzadores del creixement econòmic del continent, atès que
són la major font d’ingressos i llocs de treball [4]. Són alhora les que tenen més
capacitat de creixement però requereixen un major impuls per desenvolupar-se.



Empreses manufactureres: atesa la capacitació de la projectista, les empreses
objectiu són manufactureres2.

El segon objectiu pretén una transferència de coneixements al màxim nombre
d’empreses possible.
►

1

El 91% de les empreses registrades a Àfrica Subsaharaiana són micro, petites o mitjanes [5].

2

El col·lectiu d’empreses de manufactura representa el 69% [3].
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2.3. Context del projecte
Àfrica
La situació actual del continent africà és de subdesenvolupament social i econòmic. Una de les
característiques d’aquest continent és la desintegració econòmica, ja que no respon a les
necessitats de la seva població, tot i disposar d’una gran riquesa en recursos naturals.
Bàsicament, la explotació de les riqueses africanes s’utilitza per a la exportació i no pas pel
consum intern.
La comunitat internacional està decidida a contribuir al desenvolupament econòmic i social
d’Àfrica mitjançant línees d’acció encaminades a corregir aquesta situació. Les ajudes que rep
aquest continent es centren a aconseguir una estabilitat econòmica, contribuir a l’activitat
productiva i a l’ocupació, desenvolupar el capital humà i els serveis bàsics, i finalment,
aconseguir una governabilitat transparent i eficaç dels països que conformen la realitat africana.
Aquesta situació de desigualtat entre països subdesenvolupats i el Primer Món ofereix una
espurna d’esperança. Mitjançant la conscienciació i els plans estratègics d’actuació, es pot
corregir aquesta desigualtat latent per aconseguir, en un futur, una vida més digna pels 900
milions de persones que viuen al continent.
Ghana
La República de Ghana limita per l’oest amb Costa de Marfil, pel Nord amb Burkina Faso, Togo
per l’est i finalment, el Golf de Guinea defineix la geografia costanera del país (Fig. 2.1). Tot i
estar integrada a la regió subsahariana, es caracteritza per una estabilitat i prosperitat
diferenciada dels altres països que integren l’Àfrica Oriental.

Fig. 2.1: Localització de Ghana
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Accra és la capital i punt neuràlgic de la major part de l’activitat econòmica del país. A grans
trets, el Sud del país està molt més desenvolupat que no pas el Nord i és en aquesta zona on
s’evidencien els grans problemes de Ghana. Aquesta realitat provoca que la distribució del
capital, de les inversions i dels factors de producció no siguin uniformes en tot el país. La
incidència de la pobresa a la República de Ghana està condicionada per la seva escassa
capacitat productiva degut a la falta d’educació, alimentació, atenció sanitària i l’alt índex de
malalties com la malària i el SIDA.
Finalment, podem concloure que Ghana es un dels països més desenvolupats de la zona i un
del majors receptors d’ajuda internacional gràcies a la qual ha pogut realitzar grans projectes
nacionals. La seva economia està relativament ben diversificada, tot i que depèn excessivament
dels seus escassos sectors d’exportació (cacau, or i petroli). La bona gestió del govern en els
darrers anys fomenten la creença que en un futur a mig termini, el país experimentarà una canvi
radical que els permetrà sortir de la pobresa.
Les dades rellevants i indicadors econòmics es poden consultar a l’Annex A.1.
Indústria ghanesa
Ghana disposa d’una estructura econòmica que la fa molt vulnerable als xocs externs, ja que les
seves exportacions depenen de tres matèries primeres (cacau, or i petroli), els preus de les quals
es fixen al mercat internacional. De totes maneres, l’economia del país ha registrat taxes de
creixement entorn al 5% anual durant els darrers anys.
L’actual govern ghanès està impulsant les inversions estrangeres per deixar de dependre de les
seves exportacions bàsiques i centrar-se en la diversificació i potenciació de l’economia.
D’aquesta manera, es pretén solucionar una de les grans preocupacions del país: reduir les
taxes d’atur, situades entorn al 40% de la població activa.
La Taula 2.1 i la Fig. 2.2 mostren la distribució sectorial de l’economia ghanesa en funció de la
contribució al PIB del país, així com els subsectors integrants de cada bloc.

Sector primari (40%)

Sector secundari (30%)

Agricultura i Ramaderia (68%)

Indústria manufacturera (36%)

Pesca (12%)

Construcció (33%)

Cacau (10%)

Mineria i canteres (21%)

Silvicultura (10%)

Serveis públics (10%)
Taula 2.1: Definició i distribució sectorial.

Sector terciari (30%)
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30%
40%

Sector primari
Sector secundari
Sector terciari

30%

Fig. 2.2: Distribució sectorial en funció del PIB

Sector Primari
Aquest és el sector amb un major pes específic dins de l’economia ghanesa, produint el 40% del
PIB, ocupant el 50% de la població activa i suposant el 57% dels ingressos per exportacions.
En aquest sector es centren la majoria de les reformes econòmiques del govern per a potenciar
l’economia del país i, conseqüentment, el desenvolupament i benestar de la societat ghanesa.
En els darrera anys el sector primari ha experimentat un creixement constant del 4% anual. Les
mesures adoptades pel govern intenten potenciar aquest creixement fins al 6% anual, taxa que
suposaria alleugerir la pobresa del país.
Sector Secundari
Aquest sector representa el 30% del PIB ghanès, amb un creixement mig anual del 5% durant
l’últim deceni. Aquest és el resultat de la política de liberalització econòmica i foment de la
participació privada que el govern ha dut a terme en els darrers anys. Aquest creixement també
s’ha vist afavorit per l’increment de la demanda interna del país, senyal esperançador per al
desenvolupament socioeconòmic del país.
El sector secundari està format bàsicament per micro i petites empreses creades a partir de
l’esperit emprenedor del propietari. Aquest teixit industrial presenta una realitat que dificulta la
seva expansió ja que les dificultats per accedir als crèdits bancaris, l’absència de seguretat social
pels treballadors i la poca estructura industrial dificulta enormement el desenvolupament normal
del sector. Per salvar aquests entrebancs, el govern està començant a centrar els seus esforços
en rebaixar a la petita empresa la pressió fiscal durant els primers anys de negoci per assegurarne la supervivència inicial.
Sector Terciari
El sector dels serveis a Ghana constitueix el 30% del PIB del país, i és el sector que està
registrant majors quotes de creixement en els darrers anys. Aquest comença a consolidar-se
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dins la realitat del país i possibilita l’enfortiment de l’economia a partir de l’entrada al país de
capital i divises estrangeres.
El tret més característic és el boom turístic que està experimentant Ghana. El turisme ha
esdevingut una peça clau d’aquest sector, en el qual el govern ha posat especial èmfasis definint
el STDP (Strategic Tourism Developement Plan) per aconseguir un milió de turistes anuals. Això
aportaria a Ghana una nova entrada de divises que contribuiria a estabilitzar la situació
econòmica del país reduint la dependència de l’exterior.

2.4. Participants
Les entitats que han participat en la realització del present projecte es presenten a continuació:

El Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD) és una entitat sense
ànim de lucre plenament integrada a la UPC. Ha finançat part de la
infraestructura necessària pel projecte.
La fundaci ó CEOs’ Without Borders (CWB) és una fundació que promou el
creixement empresarial d’Àfrica. Ha gestionat i supervisat el desenvolupament
del projecte i ha coordinat l’actuació dels participants.
Ghana Employers Association (GEA) és una associació local sense ànim
de lucre que fomenta l’activitat industrial a Ghana. Ha estat supervisora i
publicitadora durant la implantació del projecte i s’ha compromès a procurar la
replicació a d’altres empreses locals.
Prime Pak Canning Limited és una petita empresa de Ghana, productora de
sopa enllaunada, formada per 19 treballadors. Aquesta ha estat l’objecte de la
implementació d’aquest projecte.

A l’Annex A.2 es defineix més detalladament l’activitat que realitza cada participant, així com una
relació de contactes.
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2.5. Usuaris del projecte
Els usuaris del projecte són nombrosos i de diferents àmbits. Aquests s’identifiquen a à Fig.2.3:

Usuaris
operadors

Prime Pak Canning Limited: Direcció, Cap de
Producció i operaris.
Ghana Employers’ Association, GEA: Direcció
Executiva, Cap de Recerca i Assistent de
Recursos Humans

Operaris de Prime Pak.

Usuaris
consumidors

Ghana Employers’ Association, GEA.
Clients i proveïdors de Prime Pak.
Personal extern necessari per a la realització del
projecte (proveïdors: fuster, pintor, fontaner, etc.).
D’altres empreses on s’aplicarà la metodologia.

Administració Pública: atès que el projecte
potencia el creixement de la indústria local,
beneficiant així la riquesa del país.

Operadors i
propietaris

La resta de població ghanesa.
Administració Pública: el projecte potencia el
creixement de la indústria local, beneficiant la
riquesa del país.

Usuaris
passius

La resta de població ghanesa.
D’altres empreses locals: amb una actitud activa
poden beneficiar-se d’una transferència de
tècniques i tecnologia productives (mitjançant la
intervenció de la GEA).

Altres usuaris
involucrats

Altres empreses dels sector: Les empreses
competidores seran negativament influenciades
donada la pèrdua de competitivitat.

La població ubicada als voltants.

D’altres sistemes
relacionats

Fig. 2.3: Usuaris del sistema

Per a trobar més informació sobre usuaris, tipus i nombre d’implicació en l’actual projecte, així
com l’anàlisi de l’impacte dels beneficis sobre els mateixos, consultar l’Annex A.3.
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3. Estructura metodològica de treball
Per a la realització del projecte han estat desenvolupades diverses activitats agrupades en tres
fases (Fig. 3.1).



Inicialment s’ha realitzat un Estudi preliminar sobre les necessitats dins del context
africà , identificant un projecte viable per a la seva realització.



En el Disseny del projecte han estat definides les eines requerides per a assegurar
els objectius establerts en el present document.



Finalment, ha estat realitzada la Implementació d’un sistema de gestió en una
empresa de Ghana, com a model per a futures rèpliques.

Fig. 3.1: Fases del projecte
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3.1. Estudi preliminar
El projecte s’inicia a mitjans de juny del 2007 amb la realització d’un estudi preliminar de sis
mesos de durada. Aquest primer contacte s’estructura en tres activitats realitzades en diferents
contextos (Fig. 3.1).
L’activitat que ha donat inici al projecte ha estat la definició inicial del projecte mitjançant el
disseny a alt nivell dels objectius, les possibilitats existents i la viabilitat del repte. Posteriorment,
s’ha cercat el suport i finançament necessaris mitjançant un acord amb CEOs Without Borders
(CWB). A partir d’aquest punt, el projecte va començar a ser una realitat.
Per poder copsar de primera mà la situació real del país, la projectista va visitar Ghana l’agost
del 2007. Aquest primer desplaçament va establir l’anàlisi de context, enfocat des de diverses
perspectives socials. Els diversos agents s’especifiquen segons la seva naturalesa a la Fig. 3.2, i
es defineixen a l’Annex A.4.

Fig. 3.2: Sistemes consultats per a l’anàlisi de context

A partir de l’anàlisi de context s’ha realitzat un estudi de les necessitats reals de la indústria
ghanesa i, concretament, de les empreses locals. Tenint present aquestes necessitats i atesa la
capacitació de la projectista, s’ha determinat la introducció d’un sistema de gestió dirigit a afavorir
el creixement empresarial.
Un sistema de gestió pot aportar importants beneficis a les empreses de l’entorn estudiat atès
que els punts febles d’aquestes resideixen bàsicament en la baixa qualitat dels productes, la
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manca d’autodisciplina, motivació i compromís dels treballadors, les males condicions d’entorn
(manca d’espai, manteniment, neteja, etc.) i els llargs temps de resposta.

3.2. Disseny del projecte
Al desembre de 2007 s’inicia la definició de les tres eines requerides per a la realització de la
implementació: l’elecció del sistema de gestió, l’elecció de l’entitat i l’elecció de l’empresa.
Aquestes activitats han estat realitzades entre Barcelona i Ghana, amb una durada de set
mesos.

3.2.1.

Elecció del sistema de gestió

La primera activitat ha estat seleccionar el sistema de gestió més adequat per a introduir dins del
context analitzat. L’elecció s’ha realitzat en base als següents criteris:


El sistema ha de millorar el sistema productiu, contribuint al desenvolupament de
l’activitat productiva de qualsevol empresa subsahariana.



El cost d’implementació i de règim estable ha de ser mínim i assequible per a les
empreses definides dins l’abast del present projecte.



La metodologia ha de ser flexible, adaptable i senzilla d’implantar, superant així les
diferències culturals.

Ha estat realitzat un estudi3 de viabilitat de les diferents tècniques, sota els criteris anteriorment
esmentats, i finalment ha estat seleccionada la Metodologia 5S.
•

Metodologia 5S

La Metodologia 5S és una filosofia de treball que permet desenvolupar un pla sistemàtic per a
mantenir contínuament la classificació, l’ordre i la neteja en una empresa. D’aquesta manera, la
metodologia permet una major productivitat immediata, una millora de la seguretat, del clima
laboral, de la motivació del personal, de la qualitat i, en conseqüència, un augment de la
productivitat i de la competitivitat de l’organització.

3

Estudi de necessitats realitzat amb l’ajut de Lluís Cuatrecasas, Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic

d’Organització d’Empreses de la UPC. Una carta de recolzament així ho confirma a l’Annex E.

Implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak (Ghana) - Memòria

Pág. 17

Aquesta metodologia va ser elaborada per Hiroyoki Hirano. Es basa en cinc pilars i es denomina
5S degut a les inicials dels pilars en japonès, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuk que
signifiquen: Classificació, Ordre, Neteja, Estandardització i Disciplina. A continuació es defineixen
cadascun dels cinc pilars:
Primer pilar: Classificació.- Retirar de la zona de treball tots els elements que no són necessaris
per a les operacions de producció i/o gestió d’oficines.

Segon pilar: Ordre.- Organitzar els elements necessaris de manera que siguin fàcils d’utilitzar i
d’identificar perquè siguin trobats i utilitzats fàcilment.

Tercer pilar: Neteja.- Mantenir les coses netes i en ordre, identificant les fonts de brutícia i
inspeccionant l’equip durant el procés de neteja, amb la finalitat d’identificar problemes de fuites,
avaries o falles.

Quart pilar: Estandardització.- Mantenir els tres primers pilars mitjançant uns estàndards i patrons
i l’establiment d’accions d’autocontrol permanent.

Cinquè pilar: Disciplina.- Convertir en hàbit el manteniment adient dels procediments correctes.
Seguir sempre les normatives de treball especificades i estandarditzades.

Per tant, la implementació dels cinc pilars és el punt de partida pel desenvolupament de les
activitats de millora, procurant la supervivència de l’empresa en qualsevol context industrial.

3.2.2.

Elecció de l’entitat

Procurant la continuïtat i rèplica del projecte, i com a mitjà de connexió amb les empreses locals,
s’ha determinat la necessitat de cooperar amb una entitat local. CEOs’ Without Borders (CWB)
ha facilitat el contacte amb diverses entitats candidates establertes a Ghana, les quals es
presenten a continuació:
Association of Ghana Industries (AGI): Organització ghanesa que promou el
desenvolupament de la indústria local.
Business Sector Advocacy Challenge Fund (BUSAC): Fundació internacional
que fomenta el sector privat ghanès.
Federation of Associations of Ghanaian Exporters (FAGE): Associació
ghanesa d’exportadors que promou l’exportació de productes ghanesos.
Ghana Employers Association (GEA): Associació local que dóna suport a les
empreses establertes a Ghana.
En l’Annex A.5.1 s’adjunta informació addicional de les entitats candidates.
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Durant el període comprés entre gener i abril del 2008, s’ha mantingut un contacte continu i s’ha
entrevistat cadascuna de les entitats candidates un mínim de dues vegades. En aquests
contactes s’ha presentat el projecte i exposat la cooperació requerida.
Els criteris utilitzats per a l’elecció de la entitat local han estat:


La predisposició, motivació i interès de l’entitat a donar suport al projecte.



L’estructura organitzativa de l’entitat que ha d’aportar els recursos necessaris per a
desenvolupar les tasques requerides i assolir els objectius establerts en aquest
projecte.



La capacitat de l’entitat per procurar i facilitar el contacte amb empreses candidates i
per replicar la metodologia.

Mitjançant un estudi basat en els criteris esmentats, l’entitat seleccionada ha estat Ghana
Employers’ Association (GEA). L’elecció es basa en l’entusiasme mostrat per l’entitat, el suport
humà que atorga pel seguiment del projecte i les condicions de cooperació que ofereix per a
intervenir en el projecte.
S’ha requerit a GEA una cooperació activa durant la implementació mitjançant un seguiment per
part del personal de l’entitat. A l’Annex es detalla el compromís adquirit per GEA, Annex A.5.2, i
la continuïtat de GEA durant el projecte, Annex A.5.3.

3.2.3.

Elecció de l’empresa

Per a la introducció de la Metodologia 5S es requereix d’una empresa on implementar-la. S’ha
realitzat un estudi comparatiu entre les empreses que la Directora Executiva, com a representant
de GEA, ha facilitat. S’ha estudiat les següents empreses candidates que encaixen en les
necessitats del projecte:
Reroy Cables LTD., producció de cables elèctrics de Baixa Tensió.
Danadams Pharmaceutical Limited, producció de productes farmacèutics.
Prime Pak Canning Limited, producció de sopa i d’altres productes enllaunats.
Ebenut Food Ghana Limited, producció de fruita seca envasada el buit.
En l’Annex A.5.4 s’adjunta informació de les empreses candidates.

Pág. 19

Implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak (Ghana) - Memòria

Durant el període comprés entre abril i juliol del 2008 s’ha visitat un mínim de tres vegades
cadascuna de les quatre empreses candidates. En aquestes visites s’ha realitzat una presentació
del projecte a la direcció, una visita a la zona productiva i finalment, s’ha realitzat una auditoria
del nivell 5S que presenten.
Un cop analitzades les empreses candidates, s’ha realitzat un estudi comparatiu, mostrat a la
Taula 3.1, per a la selecció de l’empresa amb el major potencial de millora. Els criteris utilitzats
en aquesta avaluació han estat:


El nivell inicial 5S és un criteri objectiu avaluat entre 0 i 100. Com més baix és el nivell
5S, més impacte suposarà la implementació. Aquesta avaluació s’ha realitzat
mitjançant una auditoria que consta de cinc preguntes per pilar (25 preguntes en total),
ponderades en una escala del 0 al 4, on 0 és molt dolent i 4 representa molt bo. A
l’Annex A.5.4 s’adjunten les avaluacions de cadascuna de les empreses.



La predisposició de la gerència de l’empresa és una criteri subjectiu també avaluat
entre 0 i 100. Aquest criteri avalua la motivació personal de la direcció (entusiasme,
disposició i actitud), la cooperació (facilitació de la informació requerida, disposició a
mostrar les instal·lacions, respondre preguntes i donar informació) i els requisits i
restriccions imposats per l’empresa.

La fórmula utilitzada és la següent:

Puntuació= −[ Nivell 5S ] + [Pr edisposició]

(Eq. 1)

Neteja

Estandardització

Disciplina

SUBTOTAL

Motivació
personal

Cooperació

Requisits i
restriccions

SUBTOTAL

20

20

20

20

20

-100

33.3

33.3

33.3

100

Reroy Cables 12

8

4

4

12

-40

8.3

8.3

0.0

16.7 -23.4

TOTAL

TOTAL

Odre

Criteris de selecció
Predisposició

Classificació

Nivell 5S

Danadams

12

12

14

14

12

-64

33.3

33.3

33.3

100

36.0

Prime Pak

4

4

4

5

6

-23

33.3

33.3

33.3

100

77.0

Ebenut Food 18

8

12

6

12

-56

16.7

11.1

11.1

39.0 -17.0

Taula 3.1: Estudi comparatiu entre les empreses estudiades.
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Tal com mostra la Taula 3.1, l’empresa seleccionada ha estat Prime Pak Canning, atès el baix
nivell 5S i la gran predisposició de la direcció. L’Annex A.5.5 defineix la cooperació amb Prime
Pak, i l’Annex A.2 presenta l’empresa i defineix el seu procés productiu.

3.3. Implementació
Els objectius de la implementació de la Metodologia 5S a l’empresa Prime Pak amb el suport de
GEA, es presenten a continuació:
•

Implementar la metodologia 5S satisfactòriament en una àrea pilot i assegurar-ne el
coneixement dins l’empresa per tal de garantir la seva extensió a la resta de les àrees
productives.

•

Transferir els coneixements necessaris a GEA, mitjançant la formació, per tal
d’assegurar-ne la replicació a d’altres empreses.

•

El projecte ha de desplegar-se dins el marc legal de Ghana i procurar el compliment de la
normativa estatal de manteniment i procediments recollida a les Good Manufacturing
Procedures (GMP), fixades per la Ghana Standards Board (GSB).

•

S’ha de crear un sistema autònom i sostenible, continu en el tot evitant la dependència
tècnica i econòmica.

L’abast de la implementació és divideix en els següents dos aspectes:
 Abast físic: La Metodologia 5S serà implantada en una àrea pilot.
 Abast organitzatiu: Es vol capacitar als participants, tant de Prime Pak com de GEA, per
assegurar l’expansió de la metodologia.

L’estructura de la implantació es basa en tres fases: una presa de contacte, la implementació
dels cinc pilars i finalment, l’avaluació d’aquesta. A la Fig. 3.3 es presenta la relació d’activitats
per cadascuna de les fase.
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2on. pilar
3er. pilar

Avaluació

5è. pilar

4rt. pilar

Implementació

1er. pilar

Presa de
contacte
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Fig. 3.3: Diagrama de blocs de les tres etapes de la implementació de la Metodologia 5S.
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Presa de contacte

Presa de contacte

La presa de contacte amb l’empresa, ha permès accedir als coneixements tàcits i introduir-se a
la cultura organitzativa de l’empresa. Aquesta fase s’inicia dilluns 7 de juliol del 2008 a Ghana,
amb una durada de dues setmanes. Les activitats requerides en aquesta fase es mostren a la
Fig. 3.4.

Fig. 3.4: Diagrama d’activitats de la presa de contacte.

Recopilació de dades
Per maximitzar els beneficis aportats per la Metodologia 5S s’ha estudiat les característiques
productives de l’empresa Prime Pak, Fig. 3.5. Les activitats d’aquest primer contacte amb la zona
productiva es descriuen a continuació:
 Estudi de les característiques de l’empresa: ha estat estudiat el procés productiu, la
maquinària, les operacions i els malbarataments. El procés productiu ha estat avaluat en conjunt,

Implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak (Ghana) - Memòria
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definint el flux productiu, les àrees crítiques, els factors limitants i els fluxos de persones, material
i informació. S’ha estudiat el funcionament, requeriments, canvi d’utensilis, manteniment i avaries
de cadascuna de les màquines. Han estat definides les operacions de producció, de neteja, de
manteniment i de canvi d’utensilis. S’ha avaluat la naturalesa, causa i volum dels
malbarataments4.
Finalment s’ha definit el potencial de millora del cadascun dels pilars, establint les
metes/objectius, per tal d’assegurar-ne una implementació eficaç.

Fig. 3.5: Recopilació de dades.

 Estudi de problemàtiques: Un dels beneficis de les 5S és la reducció dels problemes repetits
mitjançant la seva prevenció. Ha estat realitzada una reunió amb els operaris en la que s’ha
demanat que cadascun llisti els problemes, observacions, idees o millores de l’àrea. S’especifica
que poden utilitzar l’anglès o el twi5.
La iniciativa no té cap mena de resposta. La causa més probable és la manca d’implicació del
Director de l’empresa, atès que el Cap de Producció no té prou autoritat sobre els operaris. Això
produeix que aquests no es prenguin la iniciativa seriosa i obligatòriament. Es conclou la
necessitat d’obtenir el suport actiu de la Direcció.
 Realització de les fotografies de l’abans: Per a una avaluació comparativa cal realitzar un
suport audiovisual de l’abans i el després de la implementació. Per això s’ha realitzat fotografies

4

Els malbarataments, també anomenats mudes, establerts per Hiroyuki HIRANO, són: 1. Muda de sobreproducció, 2.

Muda d’inventari, 3. Muda de reparacions/productes defectuosos, 4. Muda de moviment, 5. Muda de processament, 6.
Muda d’espera i 7. Muda de transport.
5

El twi és la llengua local parlada a la regió d’Accra.
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de conjunt general i dels punts conflictius de cada zona. A l’Annex D es troba l’estudi fotogràfic
de l’abans i el després.

Estudi dels Good Manufacturing Procedures
L’empresa manipula aliments, per tant està subjecta a la normativa estatal de la Ghana
Standards Board i la Food and Drugs Board, definida en els Good Manufacturing Procedures
(GMP) [2]6.
Paral·lelament a la recopilació de dades, s’ha estudiat detalladament els GMP per adaptar la
implantació de les 5S a aquesta normativa, maximitzant així la utilitat de la metodologia. A
l’Annex B es llisten els punts establerts pels GMP que han estat acomplert amb la implementació
de la Metodologia 5S a Prime Pak.
Al llarg de l’exposició es destaca la incidència que ha tingut la implementació en l’acompliment
dels GMP.
Presentació de la metodologia
Dimarts 15 de juliol del 2008 s’ha convocat els operaris a una reunió en què s’introdueix la
metodologia i les condicions d’implementació; el context, la cronologia i els requeriments.
S’exposen els primers cartells sobre les 5S i el calendari previst.
Tot i que els operaris estan obligats a cooperar amb el projecte, s’ha donat molta importància a la
seva predisposició per tal d’assegurar un correcte manteniment de la metodologia un cop
finalitzada la posada en marxa. S’ha procurat crear expectatives per a començar amb bon peu,
intentant assegurar la motivació i futura participació. Finalment, es demana als operaris que
desenvolupin les tasques com ho fan normalment davant la projectista. La majoria d’operaris es
mostren contents i receptius, aplaudint en finalitzar la reunió.
Una setmana després es convoca una reunió general per a dur a terme una capacitació inicial
sobre la metodologia. Aquesta comença amb una introducció del Director General de l’empresa,
Cyril Francis, donant suport al projecte i sol·licitant als treballadors la seva col·laboració activa en
totes aquelles tasques que requereixin de la seva implicació. Després, la projectista, amb la
traducció al twi del Cap de Producció (Fig. 3.6), exposa les cinc fases de la implementació, els
beneficis empresarials i personals que aportarà i comunica el resultat (23 sobre 100) de
l’avaluació inicial derivada de l’auditoria que es va realitzar durant l’estudi de les empreses
candidates.

6

Els GMP resumeixen la normativa de procediments i higiene requerits per les indústries de Ghana.
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Fig. 3.6: Presentació de la metodologia davant la plantilla de Prime Pak.

Creació del suport humà
Per a optimitzar la implementació s’ha creat un suport humà que procurarà una implementació
òptima. La Fig. 3.7 presenta l’equip encarregat de la introducció i manteniment de la Metodologia
5S a Prime Pak.

Fig. 3.7: Organigrama del suport humà
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Direcció
Com a màxima autoritat de Prime Pak, s’involucra en el projecte el Director General. Aquest ha
de promoure la metodologia, assignar els recursos necessaris, estimular la implicació creativa,
reconèixer i donar suport a les tasques requerides i promoure la continuïtat de l’activitat.
La projectista és el màxim responsable de la implementació de la Metodologia 5S i de la formació
dels implicats.
Facilitadors
Els facilitadors són les persones designades per a coordinar el projecte i guiar l’equip en la
implantació del sistema. Requereix d’una dedicació personal intensa durant el desenvolupament
del projecte i les funcions que aquests han de realitzar s’enuncien a continuació:


Formar els operaris.



Planificar el procés d’implementació.



Assegurar la disponibilitat dels mitjans i l’eficiència de les reunions i de les activitats en
grup.



Assegurar el seguiment de la metodologia.

Els facilitadors designats per a la implementació, la dedicació7 requerida i el salari8 es detallen a
la Taula 3.2.

Càrrec
Primer
Facilitador

Persona
La projectista

Dedicació Salari
[h/dia]
[€/mes]

8

1.440

4

245,4

2

368,1

Benjamin Okyere, Cap de Producció: treballa a
Segon
Facilitador

Tercer
Facilitador

l’empresa des de la creació d’aquesta, i coneix
perfectament el procés productiu i els empleats. Ha
estat designat com a facilitador pel Director General
i es mostra molt interessat i totalment disposat a
col·laborar.

Joseph Wilson, Cap de Recerca
Taula 3.2: Assignació dels facilitadors

7

Dedicació mitja requerida durant la fase d’Implementació, i comptabilitzada pel càlcul de salaris.

8

El canvi a la moneda local (Ghana Cedis) ha estat comptabilitzat amb l’equivalència: 1€=1,63Gh¢
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Equip 5S
L’equip 5S és el grup de persones que cooperaran activament en les decisions de la
implementació, les funcions dels quals són:


Donar suport als facilitadors.



Reunir informació.



Proposar idees i accions correctores.



Participar en la decisió d’accions a realitzar.

Les persones voluntàries per a formar part de l’Equip 5S, així com la dedicació i el salari es
detallen a la Taula 3.3:

Dedicació
[h/dia]

Salari
[€/mes]

3

153,37

Mr. Frank Abaguo, assistent del Cap de Producció

2

153,37

James Darko -Mr. Kofi-, operari

2

153,37

Moses Azure, operari

2

153,37

Emmanuel Kwaku, assistent de Recursos Humans

1

368,10

Persona
Augustus Akonu, Cap de Control de Qualitat: A
petició de la Direcció es fa ajudant del Segon Facilitador,
ja que es pretén que a llarg termini sigui el facilitador de
la metodologia a l’empresa.

Taula 3.3: Assignació de l’Equip 5S

Les assignació de les funcions del suport humà s’adjunten a l’Annex A.6.1.

Elecció de l’àrea pilot
Per assegurar la concentració d’esforç i maximitzar l’impacte, s’ha implantat les 5S en una àrea
pilot. Un cop finalitzada la implantació en aquesta primera àrea, l’empresa estarà capacitada per
a procedir a la implementació autònoma de la metodologia a la resta d’àrees.
La projectista realitza una avaluació del nivell 5S existent a cadascuna de les àrees productives
(Fig. 3.8) fent ús del mètode utilitzat per a l’avaluació de les empreses. La puntuació derivada de
l’auditoria de cada àrea s’especifica a la Taula 3.4.
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Classificació

Ordre

Neteja

Estandardització

Disciplina

TOTAL

Les auditories completes es troben a l’Annex A.6.2.

TOTAL

20

20

20

20

20

100

Planta Recepció Fruita, Àrea 1

12

8

5

4

8

37

Sala de Digestió, Àrea 2

13

11

11

5

6

46

Sala de Processament, Àrea 3

4

6

7

5

6

28

Planta d Producció, Àrea 4

8

4

4

5

7

28

Taula 3.4: Avaluació inicial 5 S a les quatre àrees de Prime Pak.

Un cop els facilitadors i l’Equip 5S s’han familiaritzat amb la metodologia, s’ha discutit la zona
més adequada per a establir-se com a àrea pilot. A continuació es descriuen les conclusions per
descartar o seleccionar de les àrees de Prime Pak:

1

Planta de Recepció de la Fruita (Fruit Reception Floor), Àrea 1: S’ha descartat pel baix
manteniment de la zona. Això requeriria que la implementació en aquesta àrea es
centrés en la millora de les instal·lacions (reparació o substitució dels elements
malmesos) amb un baix rendiment de les 5S.

2

Sala de Digestió (Digestor Room), Àrea 2: Ha estat descartada per a la baixa
importància que té aquesta àrea en el procés productiu – realització d’una única
operació- i per l’alt nivell de 5S inicial (Taula 3.4).

3

Sala de Processament (Processing Room), Àrea 3: S’ha descartat ateses les
restriccions derivades de la manipulació d’aliments, poc exemplar per a la replicació a
d’altres empreses fora del sector.

4

Planta de Producció (Production Floor), Àrea 4: Aquesta àrea comporta un baix nivell
inicial de 5S (Taula 3.4) i conté una gestió d’estoc i administració, a més de maquinària i
utensilis. Atès aquest ampli abast i l’exemplificació del projecte per a la replicació a
d’altres empreses, s’ha decidit l’elecció d’aquesta àrea.

Implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak (Ghana) - Memòria
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Es conclou la conveniència d’aplicar la metodologia a la Planta de Producció, destacada a la
Fig. 3.8.

Fig. 3.8: Prime Pak en planta, ressaltada l’àrea pilot (Escala 1:100)
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Implementació dels cinc pilars

Un cop obtingudes les dades requerides per a maximitzar els beneficis de la Metodologia 5S,
han estat implantats els cinc pilars, utilitzant els recursos mostrats a la Fig. 3.9.
L’enfocament metodològic per a la implementació s’ha estructurat seguint les directrius que es
presenten a continuació:


Els pilars seran implementats de manera consecutiva. Només es procedirà al següent pilar
sempre que l’ anterior hagi estat implantat satisfactòriament.



El procediment seguit en cada pilar s’ha basat en els següents punts:


Anàlisi: Ha estat estudiada la situació actual, anterior a la intervenció, i s’ha definit
els indicadors que serviran per avaluar les millores aportades. Finalment, s’ha
dissenyat el pla d’implementació per assegurar el compliment dels objectius
establerts en cada pilar.



Implementació: S’ha descrit la formació realitzada i el procés seguit per a la
implantació de cadascun dels pilars.



Problemàtica: Han estat avaluats els problemes i resistències que han sorgit durant
els punts anteriors, així com les solucions implantades.



Resultats: S’ha conclòs el pilar mitjançant la quantificació dels indicadors definits
inicialment. D’aquesta manera s’avaluen els resultats obtinguts de cada pilar.

En el procés d’implementació s’ha tingut present la imminent ampliació de l’àrea productiva,
planificada pel novembre del 2008, i l’adquisició de nova maquinària.
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Implementació dels cinc pilars

Primer pilar

Segon pilar

Tercer pilar

Quart pilar

Cinquè pilar

Eines 5S

Estratègia de Targetes
Àrea de Targetes
Vermelles

Mapa 5S

Mapa d’Assignacions 5S

Principis per a
l’emmagatzematge

Horari de Neteja 5S

Estratègia d’indicadors
Estratègia de la pintura
Estratègia de contorns
Estratègia de
codificació per colors

Procediments de Neteja
amb Inspecció
Registre de Manteniment
Requerit
Llistat de Xequeig de
realització

Controls visuals

Llistat de Neteja amb
Inspecció

Direcció General
Facilitadors
Equip 5S
Operaris
Proveïdors externs

Facilitadors
Operaris
Proveïdors externs

Pòsters 5S
Quadre de Cicles de
Treballs 5S
Instruccions de
procediment
Controls Visuals
Auditoria 5S

Tallers 5S
Reunions 5S
Recompensar l’esforç
5S
Taulell 5S
Mapa 5S

Personal
Direcció General
Facilitadors
Operaris

Facilitadors
Equip 5S
Ghana Stanrads Board

Direcció General
Facilitadors

Marc temporal
1 setmana

4 setmanes

1 setmana

2 setmanes

Fig. 3.9: Planificació a alt nivell de la implementació de la Metodologia 5S.

1'5 setmanes
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3.3.2.1.

Primer pilar: Classificació

Anàlisi
Dilluns 21 de juliol del 2008 s’inicia la implementació del primer pilar a l’empresa Prime Pak, amb
una durada de 7 dies laborables.
Els objectius del primer pilar, establerts a la presa de contacte, han estat l’eliminació de tots els
elements no utilitzats i dels utilitzats en altres zones productives. Els indicadors definits per a
avaluar la Classificació es llisten a continuació:
1

Nombre d’elements inicials i finals.

2

Espai guanyat

En l’auditoria realitzada a les diferents àrees durant la presa de contacte, el primer pilar obté una
baixa qualificació, 5 sobre 20. Això és degut a l’existència de diversos ítems innecessaris,
excessius, malmesos i reparats de manera rudimentària. A més, la majoria de recursos són
utilitzats de manera inadequada (infra o suprautilitzats).

Implementació
Durant la implementació del primer pilar han estat realitzades diverses activitats descrites a
continuació i mostrades a la Fig. 3.11.
Planificació- Llançament de l’Estratègia de Targetes
Per a iniciar la implantació del primer pilar s’ha realitzat una reunió amb el Director de l’empresa,
Cyril Francis. Han estat resolts els següents punts:


Determinació del programa i de l’horari: Es requereix d’un dia i mig sense producció per
assegurar una implementació adequada. D’acord amb el Director i el Cap de Producció,
es fixa dimecres 23 de juliol del 2008.



Determinació de l’Àrea de Targetes Vermelles: Es requereix d’una zona, anomenada
Àrea de Targetes Vermelles (Red Tag Area) per a la disposició dels elements no
requerits per a la producció. S’acorda la utilització del magatzem contigu a la zona pilot
(Fig.3.8), de 14m2, actualment utilitzat per a l’emmagatzematge de palets i ampolles
buides i com a zona de descans d’alguns operaris. Tal com es mostra a la Fig. 3.10, es
procedeix al buidat i senyalització de la zona.
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Fig. 3.10: Condicionament de l’Àrea de targetes vermelles



Compromís: Es requereix el compromís i assistència del Director General durant un
mínim de dues hores al començament de la implementació, per assegurar la
col·laboració dels treballadors.

Primer pilar: Classificació

El Director es mostra interessat, prenent apunts, i plenament disposat a col·laborar.

Fig. 3.11: Diagrama d’activitats del primer pilar.
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Formació inicial
Mitjançant una reunió amb els operaris s’ha presentat la metodologia, els objectius i els beneficis
del primer pilar. Durant una hora, tal com mostra la Fig. 3.12, es du a terme la capacitació per
part de la projectista amb el suport del segon facilitador en les tasques de traducció. En aquesta
sessió s’explica el procediment que es seguirà: l’Estratègia de Targetes de Colors.
L’Estratègia de Targetes pretén etiquetar tots els elements de la zona diferenciant-ne la seva
necessitat. S’utilitza la targeta verda per a senyalitzar elements necessaris i la targeta vermella
per a elements innecessaris.
S’ha dissenyat un format senzill d’ambdues targetes per a facilitar el seu emplenat, prioritzant la
utilització de preguntes multi-resposta per marcar amb una X. L’emplenat de la targeta verda és
més costós que de la targeta vermella per a potenciar la utilització de les targetes vermelles en
cas de dubte. A l’Annex A.7.1 s’adjunten les Targetes utilitzades.

Fig. 3.12: Formació inicial del primer pilar

Els criteris per atorgar targetes han estat:

9



Etiquetatge de tots els elements9, utilitzant una targeta per ítem.



Si s’utilitza en una altra àrea, targeta vermella.



Si no ha estat utilitzat en els últims 30 dies, targeta vermella.



Si hi ha excés d’ítems necessaris, targeta vermella.



Si l’element es manté ‘‘per si de cas’’ (just in case), targeta vermella10



En cas de dubte, targeta vermella

Veure Problemàtica, [i].

10

Veure Problemàtica, [ii].
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S’explica com emplenar les targetes i s’ensenyen imatges i exemples de la implementació en
altres empreses. Durant la formació, els operaris es mostren atents però poc participatius, sense
intervenir.
Atribució de les Targetes
L’atribució de targetes ha esta realitzada pels propis operaris amb el suport dels facilitadors i
l’Equip 5S. Aquesta activitat comença a les 13h, amb una gran participació dels treballadors, els
quals es mostren molt entusiasmats a dur a terme una nova tasca. Discuteixen i treballen en
grup (Fig. 3.13, esquerra), per a decidir la corresponent etiqueta de cada objecte11.

Fig. 3.13: Atribució de targetes

En tornar de dinar, entorn les 15h, els operaris donen per acabada l’activitat. La projectista
explica la feina que queda per a fer i comencen a aparèixer algunes queixes; els operaris es
desesperen i van desapareixent. A les 16h el director ha de reunir als operaris i obligar-los a
participar. Els operaris col·laboren durant una hora, i es dóna per finalitzada la primera jornada
d’etiquetatge.
L’endemà a les 9 del matí comença la segona jornada de l‘Estratègia de Targetes, programada
per a ser acabada en una hora i mitja.
Els facilitadors realitzen una revisió dels elements per comprovar que tot ítem ha estat
etiquetat. Un cop verificats tots els elements, es dóna per finalitzat l’etiquetatge de l’àrea.

11

Veure Problemàtica, [iii].
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Avaluació
Per a no entorpir la producció s’ha procedit a la documentació dels articles etiquetats amb
targeta verda (elements utilitzats de la zona). Un cop revisats, s’ha retirat les targetes verdes
permetent el flux productiu normal. Mitjançant la documentació d’elements amb targeta verda
s’ha enregistrat tots els elements necessaris en la producció així com la seva freqüència
d’utilització, acomplint així els GMP [2] (Annex B, [2]).
El següent pas ha estat l’avaluació dels elements etiquetats amb targeta vermella (Fig. 3.14,
esquerra). Mitjançant la cooperació dels facilitadors i l’Equip 5S s’ha avaluat i determinat el destí
final de l’element no requerit: eliminació, transferència a d’altres departaments o trasllat a l’Àrea
de Targetes Vermelles (Red Tag Area).

Fig. 3.14: Avaluació (esquerra) i mobilització (dreta) d’elements innecessaris.

A la Fig. 3.14 (dreta) es mostra la cooperació dels treballadors per a mobilitzar i transferir
elements cap a d’altres àrees, els quals es mostren excitats per a la novetat que comporta
aquesta tasca.
S’ha documentat els articles amb targeta vermella mitjançant l’enregistrament d’aquests, indicant
la seva destinació final. D’aquesta manera, s’ha avaluat el motiu pel qual han arribat aquests
objectes a la zona productiva. A l’Annex A.7.1 s’adjunta la relació d’elements segons el color
d’etiqueta.
Formació final
Un cop finalitzada la mobilització dels elements innecessaris, s’ha reunit als treballadors per
exposar-los els beneficis aconseguits, presentats a continuació:
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Han estat col·locades 92 targetes verdes. Degut a la utilització d’una sola targeta per
a diversos elements, aquestes equivalen a 492 elements.



Han estat atorgades 49 targetes vermelles, corresponent a 281 elements.

Una setmana després del començament del primer pilar, aquest es dóna per finalitzat de manera
molt satisfactòria.
Problemàtica
En el transcurs de la implementació del primer pilar han sorgit els problemes que es descriuen a
continuació:
[i]

La necessitat de l’etiquetatge de tots els elements és fa monòtona pels treballadors, que
tendeixen a eliminar o traslladar directament els elements innecessaris evitant així haverlos d’etiquetar. Fins i tot el segon facilitador ha recolzat als treballadors en aquest punt.
Finalment, s’acaben etiquetant tots els articles.

[ii]

Un dels problemes més importants és la dificultat de trencar amb la mentalitat del ‘per si de
cas’ dels propis facilitadors. Conseqüentment, s’ha discutit la localització final de
pràcticament tots els elements etiquetats amb targeta vermella, donada l’animadversió a
desprendre’s dels ítems.

[iii] Alguns operaris tenen problemes a complimentar la informació de les targetes, atès que
són analfabets. Es potencia el treball en equip per a solventar les limitacions de lectura i
escriptura.
Resultats
Segons els indicadors inicialment establerts, s’ha aconseguit el grau planificat d’implementació
del primer pilar. Mitjançant l’Estratègia de les Targetes, s’ha reduït un 36,21% dels elements de
la zona, el que representa un guany del 6,61% de l’espai total. Les Taula 3.5 i 3.6 resumeixen els
resultats a partir de la quantificació dels indicadors definits anteriorment a l’anàlisi del pilar.
Elements [#]

Percentatge [%]

Elements totals

776

100

Elements necessari (Targeta verda)

495

63,79

Elements innecessari (Targeta vermella)

281

36,21

Taula 3.5: Distribució d’elements necessari/innecessari

Dos-cents vuitanta-un elements han estat etiquetats amb targeta vermella, dels quals 78 (18,1%)
han estat eliminats, 272 (63,11%) transferits a d’altres àrees productives i 73 (16,94%)
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transportats a l’Àrea de Targetes Vermelles. A l’Annex A.7.1 es troba el plànol dels elements de
l’àrea eliminats.
2

Espai total àrea
Espai guanyat terra
Espai guanyat taula
TOTAL

Espai [m ]

Percentatge [%]

47
2,93
0,17
3,11

100
6,24
0,37
6,61

Taula 3.6: Distribució de l’espai guanyat

3.3.2.2.

Segon pilar: Ordre

Anàlisi
El segon pilar s’inicia dimecres 30 de juliol del 2008 amb una durada de quatre setmanes.
El segon pilar ha d’optimitzar les localitzacions de tots els elements i identificar-los. Per a
l’avaluació d’aquest s’ha seleccionat els següents indicadors:
1

Distància ponderada (abans i després) de transport. Equivalència temporal.

2

Temps de cerca (abans i després) d’elements.

3

Espai guanyat.

En l’auditoria inicial, l’Ordre ha estat el pilar amb menor puntuació, 4 sobre 20, atesa l’existència
d’elements fora de lloc i desordenats, del transport constant d’aquests d’un lloc a l’altre i del
significatiu temps de cerca requerit. No existeix cap tipus de marcatge ni informació i no hi ha cap
zona, maquinària, eina ni estoc senyalitzat.

Implementació
La consecució d’activitats realitzades per a la introducció del segon pilar s’identifica en el
diagrama de blocs de la Fig. 3.15 i es descriuen a continuació.
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Formació inicial
Determinació de localitzacions
Workshop

Disseny de
localitzacions

Selecció
alternativa

Mobilització
d’elements

3 alternatives

Reducció de malbarataments
sí

Determinació
malbarataments

Cal relocalitzar?

Resolució

no

Identificació de localitzacions
no

Definició
d’identificadors

Estratègia
d’indicadors

Estratègia
de la pintura

Estratègia
de contorns

Estratègia
codificació
colors

Tot
identificat?

sí

Creació de Controls Visuals

Formació final
Explicació eines

Formació normativa

Fig. 3.15: Diagrama d’activitats del segon pilar

Formació inicial
S’ha donat inici al segon pilar amb una reunió general, en la qual s’ha presentat el segon pilar,
els seus objectius i beneficis, així com la cooperació requerida per part dels operaris.

Determinació de localitzacions
El primer a dur a terme és la redistribució de zones i grans equips per a linealitzar el flux
productiu i acomplir així els GMP [2] (Annex B, [3] i [7]). El disseny del flux productiu s’ha dut a
terme mitjançant un taller (workshop) de tres hores de durada, amb els facilitadors i l’Equip 5S.
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S’ha dividit els participants en dos grups, facilitant a
cadascun:


un mapa en blanc de l’àrea



la silueta de les diferents màquines i espais requerits
per a cadascun dels processos, a escala amb el
mapa. (Fig. 3.16)

Fig. 3.16: Diagrama d’activitats del segon pilar

Com es veu a la Fig. 3.17, s’ha treballat en equip per generar manualment i fàcilment diverses
alternatives de recol·lecció d’espais mitjançant el Mapa 5S, tenint en compte els fluxos de
persones, matèria i informació.

Fig. 3.17: Workshop per a la determinació de localitzacions

Partint del Mapa 5S abans, Fig. 3.18, s’ha variat la disposició dels espais evitant els punts en què
hi ha congestió en el flux de treball, obtenint Mapes 5S experimentals, mitjançant la consecució
de possibles disposicions.
Els participants s’han mostrat entusiasmats i col·laboratius amb l’activitat. Un cop cadascun dels
grups ha arribat a una distribució d’espais, s’ha discutit el flux de les operacions, analitzant
l’eficiència de les disposicions, així com el cost derivat d’una possible implementació. Finalment,
s’ha conclòs la disposició mostrada a la Fig. 3.19.
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A continuació es mostra el Mapa 5S abans i després de la implantació del segon pilar. En vermell
s’indica el flux productiu i en verd el transport de persones i/o informació.

Fig. 3.18: Mapa 5S abans de la implementació del segon pilar (Escala 1:80)

Fig. 3.19: Mapa 5S després de la implementació del segon pilar (Escala 1:80).

12

Veure Problemàtica, [i].

12

Pág. 42

Capacitació de les empreses d’Àfrica Subsahariana mitjançant Sistemes de Gestió

Utilitzant la numeració de les Fig. 3.18 i 3.19, la Taula 3.7 descriu el transport entre operacions i
les modificacions derivades de la nova distribució d’espais.
Distància

Modificació

1

Sala de Processament a
cistell de l’esterilitzadora

Cap

2

Cistell de l’esterilitzadora
a esterilitzadora

Cap

3

Esterilitzadora a tanc de
refredament

Cap

4

Zona de secat a zona
d’incubació

La distància entre la zona de secat i la d’incubació ha estat
reduïda atès el trasllat dels palets d’incubació.

5

Zona d’incubació a àrea
d’etiquetatge i
empaquetat

S’ha assignat una zona fixa per a l’etiquetatge i l’empaquetat,
integrada dins el flux productiu. Això ha millorat les condicions
de transport entre zones.

6

Àrea d’etiquetatge i
empaquetat a estoc final

La nova zona d’etiquetatge linealitza el transport i evita el
creuament amb altres zones de pas.

7

Estoc final a l’exterior de
l’empresa

S’ha establert la utilització de la porta lateral més propera a
l’estoc final. D’aquesta manera, s’escurça considerablement la
distància a recórrer carregat amb el producte acabat i
s’assegura la rotació d’estoc en FIFO.

8

Estoc de matèria prima a
Sala de Processament

El transport de les llaunes buides és menor atesa la proximitat
entre la matèria prima i el punt d’utilització, Sala de
Processament. A més s’ha assignat un espai per a la neteja de
les llaunes, que anteriorment es duia a terme al mig de l’àrea.

9

Administració a Sala de
Processament (control
dimensional)

Cap

10

Administració a oficina
general

Cap

11

Àrea d’etiquetatge i
empaquetat al contenidor
exterior

S’ha disminuït la distància i la freqüència de transport del
container exterior (magatzem de matèria prima) a la zona
productiva.
Taula 3.7: Distàncies de transport
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Reducció de malbarataments
Un cop definida la localització d’espais en el Mapa 5S després, s’ha discutit els mètodes per a
evitar o reduir els malbarataments.
Fent ús dels Principis per a l’emmagatzematge de plantilles, eines i útils per a eliminar
malbaratament [1] ha estat realitzat un estudi detallat dels elements i material necessaris. S’ha
llistat els elements utilitzats en cada operació segons freqüència i seqüència d’utilització. En base
a aquest llistat, s’ha definit i dissenyat els utensilis i el mobiliari a crear i s’ha sol·licitat el
pressupost al fuster. A la Fig. 4.20 s’identifiquen els punts on s’ha reduït els malbarataments.

Fig. 4.20: Localitzacions dels punts on s’ha reduït malbarataments (Escala 1:80).

A continuació, seguint la nomenclatura utilitzada a la Fig. 4.20, es llisten les deu eines utilitzades
per a reduït malbarataments.

1

Zona d’etiquetatge: S’ha adaptat la taula, anteriorment utilitzada per a l’administració i
control, pel procés d’etiquetatge. Anteriorment aquest procés es duia a terme a terra, amb
els derivats problemes físics dels operaris. S’ha fet construir tres tamborets addicionals per
a assegurar que tots els operaris puguin seure durant el procés d’etiquetatge, millorant
l’ergonomia dels treballadors i, en conseqüència, prevenint els riscos laborals.
Han estat estudiades diverses alternatives de processos d’etiquetatge en cadena
mitjançant simulacions reals. Cada alternativa ha estat simulada en tandes de 5 minuts,
cronometrant i comptabilitzant els productes produïts i discutint la comoditat dels operaris.

Pág. 44

1

Capacitació de les empreses d’Àfrica Subsahariana mitjançant Sistemes de Gestió

Cada assaig s’ha repetit 3 cops, variant-ne els operaris i les posicions (a l’Annex A.7.2 es
troba l’estudi ergonòmic de les alternatives). El procés d’etiquetatge seleccionat consta de
dos operaris per a posar pega a l’etiqueta, en cantonades oposades de la taula de
producció, i entre tres i cinc operaris al voltant enganxant i embalant.
Mitjançant la modificació del procediment d’etiquetatge s’ha augmentat la productivitat i
millorat l’eficiència de moviments.

2

Estoc de caixes: Ha estat adaptada la taula d’etiquetatge mitjançant la divisió de l’espai
inferior en quatre seccions (Fig.3.22, esquerra). Aquestes divisions s’han creat per a
l’emmagatzematge dels diferents tipus de caixes utilitzades durant el procés
d’empaquetatge de les llaunes. El criteri de localització de les caixes es fa d’acord amb la
freqüència d’utilització: les caixes 800g x 20 i 400g x 48 són les més utilitzades, col·locantse a les posicions centrals de la taula, facilitant així l’accés des de qualsevol posició.
Anteriorment l’estoc de caixes es localitzava fora de l’àrea productiva, al contenidor exterior,
de manera desordenada. Aquest desordre impossibilita un inventari adient de caixes i
produïa caixes defectuoses degut a una mala manipulació d’aquestes. Per tant es redueix
el cost de moviment fins al container exterior i s’eviten aquest productes defectuosos.

3

Vàlvula tanc refredament13: S’ha acordat la col·locació d’una vàlvula a la part inferior del
tanc de refredament per facilitar-ne el buidat de l’aigua. Aquesta vàlvula evita el temps,
l’esforç i el moviment que comporta el buidat manual del tanc, realitzat entre dos i quatre
cops al dia.
Plafons d’utensilis: Han estat realitzats (Fig. 3.21 i Fig. 3.22, central) cinc plafons de fusta
per a disposar les eines, localitzades d’acord amb la funció (plafons de General Tools i
Keys) i amb el producte (plafons de Seamer Tools, Autoclave Tools i Labeling Material).

4

Fig. 3.21: Plafons d’utensilis: Autoclave Tools (esquerra) i Keys (dreta).

13

Veure Problemàtica, [ix].
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Taula auxiliar: S’ha creat una taula a mida per a localitzar-hi les tapes de les llaunes
(anteriorment a terra) i els cistells de plàstic utilitzats durant el transport entre processos.
D’aquesta manera s’ha guanyat espai i s’ha localitzat els cistells més a prop del punt
d’utilització.
Taula d’oficina: La utilització de la taula principal a la zona d’etiquetatge requereix de la

6

7

creació d’una taula d’oficina per a realitzar-hi les tasques d’administració i gestió pròpies del
Cap de Producció.
Prestatges14: S’ha creat prestatges (Fig.3.22, dreta) per a col·locació d’arxius i productes
experimentals, evitant que s’acumulin sobre la taula. Aquests han estat fets a mida, limitant
el nombre d’elements als requerits.

Fig. 3.22: Realització del mobiliari: estoc de caixes (esquerra), plafó d’utensilis (central) i prestatges (dreta).

8

Arxius extensibles: Mitjançant la utilització d’arxius extensibles ha estat reduït l’espai
necessari per a la documentació. Aquesta s’ha ordenat segons la freqüència d’utilització.

9

Frontissa d’obertura doble: Atesa l’obertura unidireccional de la porta, el pas de la Planta
de Producció (àrea pilot) a l’Àrea de Processament amb el carretó és difícil. Mitjançant la
substitució de les frontisses s’ha creat una porta d’obertura en ambdós sentits, facilitant el
transport i estalviant temps.
Pla inclinat: S’ha col·locat un pla inclinat per salvar l’esglaó situat entre la Sala de

Processament i la Planta de Producció (àrea pilot) – la mateix porta d’obertura doble-.
10 Degut a la caiguda de les llaunes del cistell de plàstic en passar per l’esglaó, es produeix un
producte defectuós al dia. Aquest pla facilita el pas el carretó, redueix del temps de
transport i elimina aquests productes defectuosos.

14

Veure Problemàtica, [ix].
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S’inclou documentació visual del mobiliari creat per a reduir el malbaratament a l’Annex D.2.
A continuació es presenta una taula resum dels malbarataments reduïts, utilitzant la
nomenclatura anterior:

Processament

Espera

Transport

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Moviment

●

Productes
defectuosos

Inventari

Sobreproducció

Tipus de malbaratament

●

●

●

1

Zona d’etiquetatge

2

Estoc de caixes

3

Vàlvula tanc refredament

4

Plafons utensilis

●

5

Taula auxiliar

●

6

Taula d’oficina

7

Prestatges

8

Arxiu extensible

●

9

Frontissa doble obertura

●

10

Pla inclinat

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●

●

●

Taula 3.8: Reducció i tipus de malbarataments.

Determinades les noves localitzacions i el mobiliari necessari, es procedeix a comunicar les
conclusions dels estudis de localització i malbaratament al Director General, que es mostra molt
interessat i disposat a donar suport a totes les iniciatives, donant via lliure a qualsevol decisió de
la projectista.
Paral·lelament, s’acorda la realització d’una neteja a fons de l’àrea pilot donat el mal estat
general d’aquesta. Els propis treballadors netegen profundament l’àrea, buidant-la
completament. Els operaris es mostren molt excitats pels futurs canvis i per iniciativa pròpia
canvien algunes localitzacions.
Atesa la neteja l’àrea es troba pràcticament buida (veure implementació del tercer pilar), el que
facilita la implantació de la nova disposició. El canvi resulta molt visible i els treballadors es
mostren molt motivats a cooperar.
Identificació de localitzacions
Mitjançant una reunió dels facilitadors i l’Equip 5S, han estat determinades les diferents
estratègies per identificar els elements de l’àrea. Les estratègies i punts on han estat implantades
es presenten a la Fig.3.23:
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Fig. 3.23: Diagrama d’estratègies d’identificació utilitzades.

Estratègia d’indicadors

Indicadors de localització: s’ha procedit a la senyalització dels diferents espais dels prestatges
mitjançant numeració alfabètica: A, B i C.
Indicadors d’elements: S’ha senyalitzat els elements de les zones que es llisten a continuació.


Àrees productives i estocs: Mitjançant paper plastificat, per evitar deterioració degut al pas
del temps, s’ha senyalitzat:


Maquinària (esterilitzadora i tanc de refredament).



Zones (zona de secat i zona d’etiquetatge).



Estoc (matèria prima, zona d’incubació, producte acabat i estoc experimental).

S’involucra als empleats (Fig. 3.24, esquerra) com a responsables de la identificació d’àrees
i estocs. Senyalitzant els elements de la zona, s’ha acomplert els GMP [2] (Annex B, [4] i
[5]).


Plafons d’utensilis: S’ha identificat, mitjançant el nom de cada eina, la localització dels
elements en els plafons d’utensilis (Fig. 3.24, central). D’aquesta manera es facilita el retorn
de l’eina al seu lloc.



Taula auxiliar: Han estat identificades les tapes de les llaunes i els cubells de plàstic,
localitzats a la taula auxiliar.



Documentació: S’ha identificat cadascuna de les seccions dels arxius extensibles, per a
agilitzar la cerca de la documentació (Fig. 3.24, dreta). Els arxius i llibretes ha estat identificat
i numerat (file I, file II, record 1, record 2, record 3, etc.).



Definició final de noms i codis: han estat re-definits el noms i codis de les caixes buides
segons la localització sota la taula d’etiquetatge, per a facilitar-ne la cerca. La codificació
alfabètica establerta ha estat: A: caixes de 24 llaunes de 800g (800g x 24), B : 800g x 20, C:
400g x 48, D: 400g x 24)
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Fig. 3.24: Senyalització d’elements: estoc de producte acabat (esquerra), plafó d’utensilis (central)
i documentació (dreta).

Indicadors de quantitat15: han estat senyalitzats el nombre d’elements mínims en els següents
punts:


Estoc de caixes: S’ha marcat el mínim de caixes, establert entre 40 i 60 caixes (quantitat
màxima utilitzada en un torn), mitjançant un senyal indicador de color vermell.



Mínim de cola blanca: El nivell mínim, quantitat utilitzada en un torn productiu, de cola blanca
s’ha identificat mitjançant una línea vermella a la part exterior del pot de cola.



Mínim de sabó: Mitjançant una línea vermella a la part exterior del recipient, s’ha identificat la
mínima quantitat de sabó recomanable (quantitat utilitzada en un torn productiu). Quan el
nivell de sabó estigui per sota la marca vermella, el recipient ha de ser reomplert.

Estratègia de la pintura

Identificació del terra: Per a senyalitzar les diferents àrees de la zona productiva s’ha creat línies
divisòries a terra. Aquest ha estat senyalitzat amb cinta aïllant de colors16, tal com es mostra a la
Fig. 3.25, enlloc d’utilitzar pintura. S’ha evitat la utilització de pintura atesa la imminent ampliació
de l’empresa, el que comportarà la redistribució de l’àrea productiva. S’evita així la dificultat
d’eliminar la pintura.
La codificació de colors utilitzada per marcar les línies divisòries ha estat:


Color groc: zones de pas17 i àrea d’escombrat de les portes.



Color verd: zones d’estoc.



Color blau: zones d’operació18.

15

Veure Problemàtica, [iv] i [x]

16

Veure Problemàtica, [vi].

17

Veure Problemàtica, [vii].

18

Veure Problemàtica, [viii].
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Fig. 3.25: Implementació de l’estratègia de la pintura (dreta i central: identificació de terra, esquerra: identificació de
zones perilloses).

A l’Annex A.7.2 s’adjunta el plànol de l’àrea pilot amb les marques realitzades aquesta activitat.
Amb la demarcació de les zones s’ha acomplert diversos punts establerts pels GMP [2] (Annex
B, [5] a [9] i [11]).
Identificació de zones perilloses: Han estat senyalitzats dos punts on es repeteixen petits
accident. S’ha marcat la superfície de l’esterilitzadora, Fig. 3.25 (dreta), degut al perill tèrmic que
suposa. L’esglaó existent entre àrees ha estat també marcat amb cinta de color, per evitar que la
gent ensopegui. D’aquesta manera es garanteix la reducció d’aquest accidents.
Estratègia de contorns: Com s’ha exposat anteriorment, s’ha creat diferents plafons per a la

localització de les eines. En aquests s’ha marcat els perfils de les eines (Fig. 3.24, central),
identificant fàcilment el lloc de retorn i fent visible la manca d’un útil.
19

Estratègia de codificació per a colors : S’ha realitzat clauers de diferents colors amb doble

etiquetatge, una etiqueta a les claus i una d’equivalent al plafó (Fig. 3.23, dalt dreta). D’aquesta
manera s’aconsegueix una fàcil i ràpida identificació de les claus, i retorn d’aquestes.
Creació de controls visuals
Els controls visuals són mitjans de comunicació en l’entorn de treball que informen d’un cop d’ull
com realitzar una tasca. Els facilitadors han analitzat els controls visuals possibles i s’ha introduït
en dos punts:


19

Ha estat demarcada la franja de funcionament del dial de pressió de l’esterilitzadora. S’ha
marcat en color vermell el rang de pressió inadequat, inferior a 0 bar i superior a 1 bar.

Veure Problemàtica, [v].
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D’aquesta manera, quan la fletxa analògica es troba a la zona colorejada, s’identifica
ràpidament el funcionament anòmal de la màquina.


S’ha senyalitzat clarament el funcionament del comandament del muntacàrregues
mitjançant fletxes (eina visual pels treballadors analfabets) i instruccions escrites (dalt/baix:
up/down).

Per observar els resultats dels controls visuals implantats, consultar a l’Annex D.2 l’estudi
fotogràfic de les eines introduïdes.
Formació final
Es dóna per finalitzat el segon pilar un cop tots els elements han estat localitzats i identificats.
Mitjançant una reunió general s’exposen les noves localitzacions i eines utilitzades als operaris.

Problemàtica
Durant la implantació del segon pilar s’han presentat diversos entrebancs que es relacionen a
continuació:
[i]

La localització d’espais és millorable. Es podria reduir la distància de transport i millorar la
linealitat del flux (veure Annex A.7.2, on s’adjunten les diverses alternatives estudiades).
Aquestes disposicions òptimes tenen un cost derivat (canvi de TPM i canonades de vapor)
massa alt per a la vida útil de la disposició. En un termini de tres mesos es preveu ampliar
la zona productiva i modificar la localització de tot el procés productiu.

[ii]

Per a transportar les llaunes plenes des de la neteja (Sala de Processament) al tractament
d’esterilització (àrea pilot) s’utilitza un cubell de plàstic arrossegat per un carretó de rodes.
Atès que el carretó està a nivell del terra, hi ha repetits malbaratament de moviment durant
la seva utilització. En omplir el cubell, després de la neteja, l’operari s’ha d’ajupir de la pica
al cubell, i en el buidat s’ha d’ajupir del cubell al recipient metàl·lic utilitzat pel tractament
d’esterilització. Ha estat estudiada la construcció d’un trolly metàl·lic a la mateixa alçada del
pla de treball, que evitaria ambdós malbarataments. S’ha descartat aquesta adquisició atès
l’alt cost i la imminent adquisició d’una nova màquina d’esterilització (que serà rebuda en
dos mesos), la qual inclou un trolly similar.

[iii] S’ha estudiat la possibilitat d’adquirir prestatges per facilitar l’inventari de l’estoc final. El
segon facilitador s’oposa a aquesta adquisició basant-se en:


La producció es fa sota demanda. Conseqüentment, no hi ha acumulació de
producte acabat ni romanen llargues temporades emmagatzemats.



La imminent remodelació de l’empresa ampliarà i modificarà l’espai d’estoc final, el
que descarta l’adquisició de prestatges a mida.
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Es mantenen els palets per a l’emmagatzematge de producte acabat, però són numerats
per a facilitar-ne el seguiment productiu i d’estoc.
[iv] No s’ha pogut implantar l’estratègia d’indicadors de quantitat en els estocs de matèria
prima, llaunes buides i tapes, atès que la quantitat requerida de cada tipus de llauna
(existeixen tres diàmetres de llaunes diferents) depèn de la demanda. Atesa la
imprevisibilitat de la demanda, no es pot establir una quantitat mínima de llaunes i tapes.
[v]

Per implantar l’estratègia de colors en els jocs de claus s’ha utilitzat paper de color
plastificat fent la funció de clauer, atès que no s’ha trobat al mercat de la zona clauers
adequats per a la seva diferenciació.

Les problemàtiques en el flux productiu derivades dels canvis realitzats es presenten a
continuació:
[vi] L’ús de cinta aïllant per a l’estratègia de pintura dóna un resultat inadequat, donat que al
cap d’un mes la cinta ha de ser substituïda. S’especifica als facilitadors que la cinta aïllant
és una solució temporal; un cop realitzada l’ampliació de la zona productiva es substituirà
per pintura.
[vii] L’espai del passadís és insuficient atès que no hi ha capacitat per l’avançament de dos
persones en sentit oposat. La manca d’espai de l’àrea impedeix l’existència de dos
passadissos (un d’anada i un de tornada). Es millora mitjançant l’eixamplament d’aquest, de
70 cm a 90 cm. S’especifica als facilitadors que sempre que sigui possible és preferible
l’existència de dos passadissos.
[viii] L’espai destinat al moviment del muntacàrregues és insuficient. Es prioritza l’ampliació del
passadís, en detriment a la mobilitat del muntacàrregues, atesa la freqüència d’utilització.
[ix] Ateses les limitacions temporals del projecte, cal avançar al tercer pilar amb alguns punts
inacabats:

[x]



Els prestatges no s’han rebut, es roman a l’espera de la disponibilitat del fuster.



Atesa la singularitat del material de l’aixeta del tanc de refredament (alumini), s’ha
sol·licitat a una persona externa la cerca d’una vàlvula adequada.

La manca de les 5S a la resta de zones productives impedeix optimitzar el funcionament de
l’àrea pilot. Aquesta depèn d’altres zones per a assegurar un bon manteniment de les 5S.
No es pot assegurar l’existència continuada de caixes, atès que no s’ha establert un mínim
de caixes al container exterior (magatzem principal de caixes). El mateix succeeix amb el
sabó, atès que el bidó de re-emplenat també està localitzat al contenidor.
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Resultats
Amb la implementació del segon pilar s’ha resolt diversos punts imposats pels GMP, llistats a
l’Annex B.
El temps estalviat mitjançant la introducció del segon pilar es divideix en dos apartats; el temps
de transport, degut a la determinació de localitzacions, i el temps de cerca d’elements, introduït
durant la reducció de malbarataments. Aquestes mesures, detallades a l’Annex A.7.2, han reduït
el temps malbaratat en més d’una hora i mitja diària (Taula 3.9), augmentant el temps disponible
per a la producció.

Temps
[s/dia]

Temps
[min./dia]

Determinació de localitzacions (distància de transport)

282.71

4.71

Reducció de malbarataments (temps de cerca)

5448.43

90.81

TOTAL

5731.14

95.52

Concepte

Taula 3.9: Distribució del temps estalviat amb la implementació del segon pilar.

Un altre indicador establert inicialment és l’espai guanyat. S’ha reduït un 9,6% l’espai requerit per
a la producció a la zona pilot, identificat a la Taula 3.10 i detallat a l’Annex A.7.2. Aquesta
reducció de l’espai facilita el flux productiu i potencia la comunicació entre els operaris.
Ha estat reduït el nombre de productes dun 25% (1 al dia).

Zona

Espai guanyat
2
[m ]

Espai guanyat
[%]

Total àrea

47

Espai taula

2.55

5.68%

Espai terra
TOTAL [m2]

4.50

9.58%

7.05

15.27%

Taula 3.10: Distribució de l’espai guanyat amb la implementació del segon pilar.

Com es mostra a la Fig. 3.26 el temps ponderat de transport s’ha reduït en 370 metres al dia (un
55,6% la distància recorreguda), eliminant els conseqüents malbarataments de temps, d’espera i
de moviment.
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Fig. 3.26: Comparació dels temps de transport, abans i després de la implantació dels segon pilar, utilitzant la
nomenclatura de la Fig. 3.7.

3.3.2.3.

Tercer pilar: Neteja

Anàlisi
Dimarts 26 d’agost del 2008 s’inicia la implementació del tercer pilar, que finalitza el dijous 4 de
setembre.
El potencial de millora del tercer pilar es centra a aconseguir una neteja adequada per a la
manipulació d’aliments, establint procediments i horaris de neteja i manteniment. Els indicadors
seleccionats per a la posterior avaluació del pilar són:
1

Existència d’un procediment de neteja adient per a la manipulació d’aliments.

2

Existència de procediments i horaris de neteja i manteniment.

3

Existència de procediments d’inspecció.

La neteja de la zona obté una qualificació de 5 en l’avaluació inicial, que correspon al 25% de la
puntuació màxima. Es practica una certa neteja superficial però s’hi troba aigua a terra, brutícia
acumulada i animals (diversos insectes -escarabats, formigues i mosques-, rates amb els
pertinents excrements, etc.). Existeix l’hàbit de netejar la maquinària, però els procediments
estàndards no són seguits adequadament

Implementació
La implementació del tercer pilar s’ha realitzat mitjançant les activitats identificades a la Fig. 3.27 i
descrites a continuació.
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Neteja general
Formació inicial
Determinació de metes

Determinació d’assignacions
Seccionament de l’àrea

Reunió general

Mapa d’Assignacions

Tercer pilar: Neteja

Plànol

Determinació de mètodes
Horari de Neteja
Organigrama de tasques

Preparació d’utensilis
Adquisició utensilis

Ordre als utensilis

Panell d’utensilis de neteja

Panell àrea de secat

Determinació Neteja amb Inspecció
Inspecció inicial

Procediments de Neteja amb Inspecció
Organigrama de tasques

Formació final
Examen oral

Fig. 3.27: Diagrama d’activitats del tercer pilar.

Neteja inicial
Atès l’estat inicial de la zona pilot no tenia sentit aplicar el segon pilar sense haver netejat
inicialment la zona. Tal i com s’ha exposat anteriorment, va ser establert un dia de neteja general
de l’àrea abans de la implantació del segon pilar. Aquest es va realitzar un dia no productiu,
divendres 1 d’agost del 2008, i va tenir una durada de 3 hores, amb els resultats mostrats a la
Fig. 3.28. Tot i que aquesta activitat va ser realitzada dins el marc temporal del segon pilar, es
considera el primer pas del tercer pilar.
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Fig. 3.28: Estat de l’àrea abans (esquerra) i després de la neteja inicial (dreta).

Formació inicial
S’ha realitzat una reunió amb els empleats, Fig. 3.29, a la qual s’ha explicat el desenvolupament
del projecte fins aleshores i s’ha presentat el tercer pilar: en què consisteix, els objectius i els
beneficis. S’ha discutit amb els operaris els procediments de neteja realitzats, el material utilitzat i
els responsables, integrant així els treballadors en aquest pilar.

Fig. 3.29: Formació inicial del tercer pilar.

Determinació de les fites de Neteja
Inicialment s’ha establert els objectius de la neteja, dividits en tres sistemes:


Ítems d’emmagatzematge: estocs de matèria prima (llaunes buides i tapes), producte
semielaborat (incubació) i producte final (caixes).



Equip: esterilitzadora, muntacàrregues i tanc de refredament.



Espai: zona d’etiquetatge, espai d’administració, parets, portes i finestra.
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Determinació de les assignacions de Neteja
La neteja de l’àrea és una responsabilitat de tots els empleats que treballen en aquesta. Per a
determinar les assignacions de neteja s’ha dividit l’àrea en tres:


Secció A: Maquinària (esterilitzadora i tanc de refredament) i Zona de secat.



Secció B: Estocs (matèria prima, incubació i producte final) i Zona administrativa.



Secció C: Zona d’etiquetatge

Ha estat realitzada una reunió general on s’ha discutit i demanat voluntaris responsables de
secció, encarregats de supervisar la neteja de cadascuna de les seccions. Ha estat definit el
Mapa d’Assignacions 5S de l’àrea, Fig. 3.30, on es visualitza el responsable de cada secció.

Fig. 3.30: Mapa d’Assignacions 5S

Determinació dels mètodes de Neteja
Per tal que les activitats de Neteja siguin diàries i regulars s’han de realitzar inspeccions abans
de cada torn, activitats de neteja durant les tasques productives i activitats al final de cada torn.
S’ha establert i definit la neteja requerida mitjançant el disseny de l’Horari de Neteja 5S, on
queda definit la secció (A, B, C), la descripció detallada de la tasca20, freqüència, temps
aproximat de realització, material de neteja requerit i responsable.
Les activitats de neteja establertes són pràcticament les realitzades habitualment, però ha estat
designat un responsable específic per a cada tasca. També s’ha afegit una neteja a fons de
l’àrea, incloent-hi parets, portes i finestres, planificada mensualment per evitar les taques
incrustades que existeixen en aquestes.

20

Veure Problemàtica, punt [ii].
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S’ha realitzat, a petició del Director General, un Llistat de Xequeig de Realització. Els
responsables han de firmar en aquest un cop realitzades les tasques de neteja, per tal de
potenciar-ne el seguiment i facilitar-ne la supervisió. Aquest és un procediment habitual a grans
superfícies i cadenes de restaurants d’Europa i d’Amèrica.
Tant la determinació de les activitats de neteja com la definició detallada dels procediments
s’adapten als requisits dels GMP [2] (punts [29] a [31] i [42] de l’Annex B).
Preparació dels utensilis de Neteja
Anteriorment, els elements de neteja eren comuns a tota l’empresa i emplaçats fora l’àrea pilot.
S’ha procedit a duplicar els elements compartits amb altres zones (escombra, fregona i cubell de
la fregona) – tal com estableix la normativa GMP (Annex B, [28], [35], [40] i [41])- i s’ha adquirit
els elements inexistents (escombra de mànec llarg, recollidor i recipient adequat pel sabó).
Un cop recol·lectats tots els estris, es procedeix a l’establiment de l’Ordre als elements de neteja.
S’ha utilitzat un plafó, mostrat a la Fig.3.33, similar als plafons utilitzats d’utensilis. No s’ha utilitzat
un armari o equivalent per evitar la previsible brutícia als racons d’aquest, l’acumulació
d’elements innecessaris o externs a la neteja.
El plafó d’utensilis de neteja s’ha identificat utilitzant l’estratègia d’indicadors de localització i
d’element (Fig. 3.31, dreta), l’estratègia de contorn i l’estratègia del doble etiquetatge (Fig. 3.32,
dreta). D’aquesta manera s’assegura una ràpida identificació dels elements, la netedat d’aquests
(atès que estan a la vista) i que la galleda de la fregona sigui emmagatzemada buida, assegurant
la utilització d’aigua neta diàriament. Anteriorment, l’aigua estava estancada al cubell de la
fregona i es reutilitzava durant setmanes.

Fig. 3.31: Realització del plafó de neteja: disseny del plafó (esquerra) i identificació de localitzacions (dreta)
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Fig. 3.32: Realització del plafó de neteja: Col·locació dels utensilis (esquerra) i etiquetació doble (dreta).

Com a mitjà per a assegurar les activitats establertes anteriorment, s’ha col·locat una còpia de
l’Horari de Neteja 5S i del Mapa d’Assignacions 5S al plafó, tal com es mostra a la Fig. 3.33.

Fig. 3.33: Plafó d’utensilis de neteja

Anteriorment s’utilitzaven els mateixos draps per a la neteja i pel secat de les llaunes. Això es
considera totalment inadequat atesa la contaminació creuada que pot existir entre ambdues
accions. S’ha utilitzat l’estratègia de codificació de color – d’acord amb els GMP (Annex B [24])-,
sent els draps de neteja de color taronja, i els de processat de color blau. D’aquesta manera, es
fa fàcilment identificable qualsevol drap creuat. S’ha realitzat un plafó per a l’àrea de secat,
Drying Material, tal com es mostra a la Fig. 3.33, on es localitzen els draps destinats al processat
de les llaunes. Aquest plafó evita que tots els draps es trobin junts, reduint el risc d’equivocació.
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Determinació de la Neteja amb Inspecció
L’objectiu de la Neteja amb Inspecció és la identificació de qualsevol anomalia per evitar
accidents a llarg termini. És per això que es realitza una primera inspecció on es substitueixen
els materials en mal estat i s’incorporen elements inexistents. Han estat dutes a terme les
següents accions:
 S’adquireix una paperera que es localitza a la taula d’administració. Anteriorment no hi havia
cap paperera ni estri similar a la zona administrativa, el que contribuïa a l’acumulació d’elements i
de documentació no requerida. Aquesta compra s’ha dut a terme d’acord amb la normativa
(Annex B, [45]).
 Hi ha diverses eines necessàries i utilitzades que no es troben a l’àrea i que són
subministrades pels propis operaris. S’acorda l’adquisició de les eines inexistents (clau
anglesa21, alicates i 4 tornavisos)
 Es substitueixen els cubells de plàstic utilitzats pel transport de llaunes, atès el grau de
deteriorament d’aquests. S’adquireixen tots del mateix color, i de color diferent als utilitzats en les
altres àrees, per a facilitar-ne la identificació.
 Han estat reparades les portes que presentaven males condicions. Han estat reparades les
mosquiteres d’aquestes i l’encaix entre porta i marc, per evitar la contaminació creuada entre
àrees, tal com exigeix la normativa (Annex B, [13] i [14]).
 S’ha col·locat canaletes (peces de plàstic per cobrir els cables dels armaris elèctrics generals
de l’empresa). Les canaletes són col·locades pels treballadors, facilitant la neteja i millorant
l’aspecte general de l’àrea.
 S’ha consensuat amb la direcció pintar l’àrea de color blanc enlloc de beix, atès el mal estat
de la pintura. Això beneficia significativament la implementació de les 5S, creant un espai de
treball diferent (sense taques visibles ni pintura caient o deficient), motivant als treballadors i
millorant l’aspecte de l’àrea.
A l’Annex D.3 s’adjunta fotografies comparatives de les anomalies solucionades.
Aquest pilar no comporta grans modificacions en els hàbits dels operaris, per tant s’ha incorporat
els procediments d’inspecció sistemàtica durant els procediments de neteja. Ha estat establert
el llistat de Procediments de Neteja amb Inspecció, on es detalla els punts a inspeccionar
diàriament i la resposta a realitzar en cas de problemàtiques. S’hi inclou els punts de
manteniment requerits per a evitar el deteriorament dels equips. La normativa estableix en
diferents punts (Annex B, [16], [18], [43] i [44]) la necessitat del manteniment i la inspecció.

21

Veure Problemàtica, punt [iii].
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Les eines utilitzades en el tercer pilar (el Mapa d’Assignacions 5S, l’Horari de Neteja 5S, el Llistat
de Xequeig de realització i el Llistat de Neteja amb Inspecció) s’adjunten a l’Annex A.7.3.
Formació final
Els treballadors han estat formats en les noves eines durant una reunió realitzada a l’àrea pilot.
S’ha exposat els responsables i els seus deures i s’ha revisat les noves obligacions que
impliquen els canvis introduït. Aquesta reunió s’ha dut a terme amb la presència i participació del
Director General.
Examen oral
Un cop finalitzada la formació el Director General, Cyril Francis, creu convenient avaluar als
treballadors en els coneixements adquirits durant els tres primers pilars. Ell mateix i amb el
suport del segon facilitador, pregunta a aquests la definició de cada pilar, els canvis i objectius
d’aquests i els responsables (Fig. 3.34).

Fig. 3.34: Examen oral

La projectista, primer facilitador, està en desacord amb aquest examen oral, però el Director
posa èmfasi en la importància de la metodologia per a l’empresa. Considera que l’examen és
important perquè els treballadors es prenguin seriosament les iniciatives introduïdes.
La Direcció es mostra preocupada per la falta de participació i implicació per part d’alguns
operaris, i exposa el suport de l’empresa a la implementació continuada de les 5S. Cyril Francis
remarca que la implicació dels treballadors serà estudiada i avaluada, i es recompensarà d’acord
amb aquesta dedicació. Al cinquè pilar s’especifica les recompenses i els criteris per premiar
l’esforç dels operaris.
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Problemàtica
Durant la introducció del tercer pilar s’ha trobat algunes resistències, les quals es descriuen i
resolen a continuació:
[i]

Aquest pilar fa paleses les limitacions culturals, atès que els ghanesos no tenen
consciència de la importància de la netedat i la higiene. A la cultura local es llencen totes
les deixalles a terra o al carrer i no s’actua d’acord a la premissa de no embrutar enlloc de
netejar. Es realitza una formació continuada per a introduir els conceptes derivats de la
neteja i el seu manteniment.

[ii]

El segon facilitador creu innecessària la descripció detallada de cadascuna de les tasques
de la neteja diària a l’Horari de Neteja 5S, recolzant-se en el coneixement de les funcions
per part dels operaris. Es discuteix el detall explicatiu requerit i es resol mitjançant la
consulta a la normativa (Annex B, [29] a [31]). Aquesta estableix una descripció minuciosa
dels procediments de neteja. A més, aquest detall reduirà el cicle formatiu requerit pels
nous operaris.

[iii] No ha estat possible l’adquisició de la clau anglesa, mida 24, abans de la finalització del
pilar. És costosa de trobar al mercat local atesa la seva singularitat. S’ha sol·licitat a una
persona externa la cerca d’aquesta eina.
[iv] La substitució de l’escombra local ghanesa genera un canvi d’hàbits que els empleats els
costa superar. Sovint tendeixen a utilitzar l’escombra local de les altres àrees. La Direcció
decideix la substitució de l’escombra en totes les àrees.
[v]

Els utensilis de neteja establerts al plafó són utilitzades per a d’altres àrees, atesa la
comoditat de la seva localització. La Direcció veu la necessitat d’implementar les 5S a totes
les àrees productives, comprometent-se a resoldre la problemàtica d’utensilis de neteja
creuats.

Resultats
S’ha adaptat les 5S per a assolir diversos punts establerts per la normativa vigent.
Ha estat reduït el temps de cerca dels utensilis de neteja en 20,40 minuts al dia. Aquest temps es
detallada a l’Annex A.7.3.
Avaluant els indicadors establerts a l’inici del pilar, s’ha millorat les condicions generals de la
zona i s’ha augmentat l’eficiència del temps de neteja. Els procediments i horaris de neteja,
manteniment i inspecció han esta establerts i estandarditzats.
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S’ha detectat la necessitat d’implicar a la Direcció General per a optimitzar la cooperació dels
operaris en tot procés de canvi. El Director es compromet a la resolució de la problemàtica
trobada durant la intervenció.

3.3.2.4.

Quart pilar: Estandardització

Anàlisi
La implantació del quart pilar, l’Estandardització, s’ha dut a terme en dues setmanes, començant
divendres 5 de setembre del 2008.
El quart pilar ha de procurar els procediments operatius normalitzats, establir avaluacions
periòdiques i prevenir els problemes repetits. La quantificació d’aquest pilar és bastant abstracta.
Conseqüentment, s’han triat indicadors generals:
1

Establir i posar a l’abast els procediments, SOP, WI i CI.

2

Estandarditzar auditories periòdiques.

3

Introduir el concepte de prevenció.

En l’auditoria inicial de la zona, el quart pilar té un nivell del 25%, 5 sobre 20, atès que l’empresa
no té els procediments d’operativa requerits per la normativa ni cap altre tipus d’estàndard. La
majoria d’operaris no vesteix de manera adequada, la informació existent és molt bàsica i no
existeixen controls visuals. Hi ha signes d’alguna prevenció dels problemes existents però de
manera bastant rudimentària.
Dimarts 16 de setembre del 2008 la Quality Assurance Division de la Ghana Standands Board
(GSB) realitza una inspecció. S’adapta el pilar d’acord amb els punts deficients en l’avaluació
realitzada durant la inspecció de la GSB (s’adjunta l’avaluació a l’Annex C).

Implementació
El quart pilar ha estat realitzat segons el diagrama de la Fig. 3.35, les etapes del qual s’exposen
a continuació.
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Formació inicial
Definició del pilar

Prevenció

Assignacions de responsabilitats

Quart pilar: Estandardització

Quadre de Cicles de Treballs 5S
Organigrama de tasques

Integració dels Deures 3S
Controls visual

Instruccions de procediment

Lliçó d’Un Punt
Fotografies

Manuals d’operació
Plànols
Documentació
Document excel (estoc)

Targetes visuals

Xequeig de Manteniment (Auditoria)
Auditores facilitadors

Auditoria en comú

Formació final
Fig. 3.35: Diagrama d’activitats del quart pilar

Formació inicial
Durant la formació inicial del quart pilar és presenta el seu contingut, objectius i beneficis, parant
especial atenció en els següents conceptes:


La importància del manteniment continuat de les condicions de manera rutinària, no quan
les condicions es deterioren.



La relació entre l’estandardització i els pilars anteriorment implantats, introduint en concepte
de prevenció per evitar que els pilars assolits retrocedeixin.


L’organització preventiva determina mètodes per evitar l’acumulació d’elements
innecessaris. Per això cal evitar que entri qualsevol element innecessari, estudiar tot
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element sense localització i dur a terme l’Estratègia de Targetes Vermelles de
manera continuada.


L’ordre preventiu evita que les coses es desordenin, enlloc d’ordenar periòdicament.
S’ha de promoure que tot element utilitzat sigui retornat al seu lloc, dificultant que les
coses es col·loquin en lloc inadequat.



La neteja preventiva evita que les coses s’embrutin, netejant de manera continuada i
tractant els punts de contaminació.

Assignació de responsabilitats 3S
Pel manteniment dels tres pilars, cada treballador ha de conèixer exactament les seves
responsabilitats sobre què ha de fer, quan, on i com. Mitjançant una reunió general, Fig. 3.36
(esquerra), s’ha establert l’assignació de responsabilitats a cada treballador, així com les seves
responsabilitats.
Els facilitadors han definit els Quadres de Cicles de Treballs 5S (5S Job Cycle Chart) per a cada
operari de l’àrea, Fig. 3.36 (dreta). Aquest quadre determina el deure (acció), el pilar i la
freqüència de realització. D’aquesta manera s’assegura el manteniment personalitzat dels tres
pilars anteriors.

Fig. 3.36: Assignació de responsabilitats (facilitadors).

Un cop s’hagi inclòs les obligacions establertes pel cinquè pilar, s’entregarà a cadascun dels
treballadors de la zona el seu Quadre de Cicles de Treballs 5S personal –identificant únicament
els seus deures-, per tenir a l’abast la descripció de les tasques a realitzar.
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Integració de Deures 3S en el Treball Regular
Instruccions de procediment:
Els facilitadors han creat diferents eines, llistades a continuació, que promouran la integració dels
anteriors pilars dins el flux de treball normal. Aquesta integració promou el manteniment de les
condicions dels tres pilars.
 Manuals d’operació (SOP, WI i CI): la normativa estatal vigent estableix l’obligació d’exposar
els Procediments d’Operació Estandarditzada (Standard Operation Procedures, SOP) per a
cadascuna de les màquines, les Instruccions de Treball (Working Instructions, WI) per a cada
procés i les Instruccions de Neteja (Cleaning Instructions, WI) per a cada zona (Annex B, [52] i
[56]). Aquests manuals tenen un format predeterminat i han de ser aprovats per la Food and
Drugs Board Division.
Els facilitadors han elaborat els manuals d’operació de l’àrea pilot i el segon facilitador,
entusiasmat amb la idea, realitza en paral·lel els manuals d’operació per a totes les àrees de
l’empresa. S’ha definit i exposat22 (Fig. 3.37) els SOP, WI i CI seguint les especificacions dels
GMP i descrivint la localització (on), el responsable (qui) i el procediment a realitzar (què). A
l’Annex A.7.4 s’adjunten els manuals d’operació de l’àrea pilot.

Fig. 3.37: Exposició de SOP

 Plànols: Han estat realitzats i posats a l’abast el Diagrama de Flux i el Diagrama d’Àrees
Crítiques. Així es dóna compliment a la part B-Additional Requirements- de l’avaluació realitzada

22

Veure Problemàtica, punt [ii].
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durant la inspecció de la GSB. Per consultar l’avaluació de la Quality Assurance Division, veure
l’Annex C.
 Documentació: Seguint les indicacions de l’avaluació realitzada durant la inspecció de la
GSB, han estat creats diversos documents:




S’ha realitzat i exposat les instruccions de manipulació establertes a la part
Procedures- de la Processing Plant Check-list de l’avaluació realitzada per la GSB
(Annex C).


Manipulació de Pesticides (Pest Control)



Manipulació de Productes Químics (Toxic Chemicals).

S’ha redactat i exposat la normativa general de l’empresa (Factory Regulation), en
cartolina de color vermell, seguint la política d’higiene i comportament requerida pels
GMP [2] (Annex B, [57]).

 Rotació de l’estoc: Atesa l’actual producció sota comanda, l’estoc de producte acabat no té
cap tipus de control. Preveient la pròxima ampliació de l’empresa, la projectista estableix un
procediment de gestió d’estoc introduint la rotació FIFO. Mitjançant assajos ficticis es capacita al
Cap de Producció, segon facilitador, en la nova gestió d’estoc.
Tota la informació utilitzada i derivada de les Instruccions de Procediment s’adjunten a
l’Annex A.7.4.
Controls Visuals
Els controls visuals utilitzats per a facilitar la detecció del correcte funcionament dels estàndards
definits es presenten a continuació. A l’Annex D.4 es troba la documentació gràfica dels resultats
onbtinguts mitjançant la introducció d’aquests controls.
 Lliçons d’Un Punt (One-Point Lesson): Per assegurar que els estàndards són simples i fàcils
de seguir, s’ha creat les Lliçons d’Un Punt. Amb un format reduït (15x10cm) i de manera visual
(utilització de fotografies) aquestes lliçons indiquen en quines condicions han d’estar les coses i
què s’ha de realitzar. Aquestes lliçons s’ha determinat en quatre punts:


23

Ha estat creada una Estació d’Etiquetes Vermelles (Red Tag Station)23 per a
potenciar la periòdica replicació de l’estratègia. En aquesta estació s’hi disposen les
Targetes Vermelles i una Lliçó d’Un Punt (Fig.3.38, dreta). Aquesta estableix la
freqüència d’aplicació de l’estratègia de targetes (trimestral), el responsable i el
procés d’implementació.

Veure Problemàtica, [ii].

Implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak (Ghana) - Memòria

Pág. 67



S’ha creat una lliçó que descriu l’estat idoni del material d’etiquetatge, amb suport
fotogràfic, el responsable i les accions a prendre en cas d’estat inadequat. Aquesta
s’ha localitzat annex al plafó d’utensilis d’etiquetatge.



S’ha exposat prop de la taula d’etiquetatge una lliçó on es descriu i visualitza el
funcionament i responsable de la reposició de caixes.



Mitjançant una lliçó adherida al plafó de neteja (Fig.3.38, esquerra) es mostra l’estat
idoni dels utensilis, el responsable i les accions a prendre.

Fig. 3.38: Fixació de l’Estació de Targetes Vermelles (esquerra) i Lliçó d’Un Punt del Material de Neteja (dreta).

 Uniforme: A cadascuna de les àrees s’ha exposat una fotografia de l’uniforme establert per
aquesta. Això promou la utilització de l’uniforme i es fa fàcilment identificable l’operari amb
uniforme inadequat.
 Mínim d’estoc de caixes: Han estat realitzats cartells de color vermell i plastificats indicant el
mínim de caixes (Carton Alert Tag), col·locat directament sobre l’element a controlar (Fig. 3. 39,
esquerra). D’aquesta manera, un cop retirada la última caixa, es trobarà la senyal de mínim, on
s’indica el responsable, la referència del producte a reposar i el procediment a seguir. Qualsevol
de les caixes que es trobi sota el mínim, tindrà la Carton Alert Tag sobre, fent-se obvi que el
nivell és inadequat. Aquest avís permanent agilitzarà la reposició de caixes.
 Datat de l’estoc: La normativa estableix la codificació d’estoc (Annex B, [50]). S’ha senyalitzat
la data d’incubació de cada tanda de llaunes mitjançant cartells plastificats, indicant: data (date),
numero de tanda (batch no.) i quantitat de llaunes (quantity).
Utilitzant la codificació de colors s’ha realitzat uns cartells similars, però de color vermell
(Fig. 3. 39, central). Aquests senyalen l’estoc en observació (isolated stock), reduint la possibilitat
d’accidents (per exemple que sigui embalat i distribuït per equivocació).
 Etiquetat de Dilució: Per a l’etiquetatge de les llaunes s’utilitza cola blanca diluïda amb aigua.
Per a la ràpida identificació del contingut dels pots de cola, s’ha establert la utilització de targetes
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visuals on s’indica el procediment de dilució. La targeta serà col·locada, mitjançant un goma
elàstica, als pots abans de diluir (Fig. 3. 39, dreta) i retirada un cop diluïda.

Fig. 3.39: Controls visuals: mínim d’estoc de caixes (esquerra), datat de l’estoc (central) i etiquetat de dilució (dreta).

Xequeig del Nivell de Manteniment dels tres pilars (Auditoria)
Un cop assignades les tasques i incorporat el manteniment dels tres primers pilars, s’ha
d’avaluar el manteniment d’aquests. S’ha establert l’audició mensual per a avaluar el nivell de
cadascun dels pilars. La puntuació es mostrarà de manera continuada al plafó 5S (veure la
implementació del cinquè pilar).
S’ha format als facilitadors en la utilització de les auditories, Fig. 3.40, mitjançant l’audició del
nivell anterior i actual de l’àrea pilot24. A l’Annex A.7.4 s’adjunten les avaluacions realitzades pels
facilitadors.

Fig. 3.40: Realització de l’auditoria

24

Consultar Problemàtica, punt [iii].
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Formació final
Dissabte 20 de setembre, quinze dies després del seu inici, s’ha finalitzat l’Estandardització amb
una reunió, Fig. 3.41, on han estat exposats els resultats del pilar, les noves eines establertes,
les instruccions i els controls visuals. El segon facilitador realitza un taller de capacitació als
empleats, de 45 minuts, sobre les SOP, WI i CI establertes.

Fig. 3.41: Reunió de finalització del quart pilar

Problemàtica
Durant la implementació del pilar, s’ha fet front als problemes que es descriuen a continuació:
[i]

S’ha exposat una còpia provisional dels SOP, WI i CI, mentre la Food and Drugs Board
Division els autoritza. Aquesta còpia serà substituïda pels documents definitius un cop
autoritzats per la GSB.

[ii]

S’ha de procedir al cinquè pilar sense tenir l’Estació de Targetes Vermelles, atès al retard
d’entrega del fuster.

[iii] Els facilitadors es mostren excessivament benèvols avaluant l’estat posterior a la
implantació de les 5S. Els tres facilitadors conjuntament auditen l’àrea pilot. La projectista
exposa la diferencia entre el nivell actual i l’òptim, explicant l’evolució i beneficis a llarg
termini que pot comportar el manteniment de les 5S. L’auditoria realitzada conjuntament
s’adjunta a l’Annex A.7.4.
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Resultats
La implantació del quart pilar ha acomplert amb diversos punts establerts pels GMP i ha resolt
diversos punts deficients en l’avaluació realitzada per la GSB. L’acompliment de la normativa
mitjançant les 5S ha donat una major força i credibilitat a la metodologia.
Els procediments de la maquinària i les instruccions de treball han estat establerts d’acord amb la
normativa. També s’ha estandarditzat les accions establertes per les 5S i l’avaluació mensual de
la zona.
S’han utilitzat controls visuals i controls d’estoc de productes semielaborats i acabats. Ha estat
introduït el concepte de prevenció, tot i que no implantat atès que aquest s’ha d’utilitzar en el
règim estable i no durant la implementació.
Els inspectors de la GSB s’han mostrat admirats pels resultats obtinguts amb la intervenció de
les 5S, qualificant l’empresa amb una puntuació molt superior a les auditories anteriors
(l’avaluació realitzada per la GSB durant la inspecció a Prime Pak s’adjunta a l’Annex B).

3.3.2.5.

Cinquè pilar: Disciplina

Anàlisi
L’últim pilar s’ha implementat en menys de dues setmanes, iniciant-se dilluns 22 de setembre del
2008.
Els objectius establerts del cinquè pilar establerts han estat la promoció del compromís dels
empleats i el seguiment de la normativa establerta i el manteniment de la metodologia. Aquest
últim pilar és difícilment quantificable a curt termini, atès que està directament relacionat amb el
canvi cultural de les persones implicades. Només la conducta demostra la presència o manca de
disciplina. Els indicadors per a l’avaluació del pilar han estat els mitjans i eines utilitzats per a
suportar la disciplina i estimular la seva pràctica.
La disciplina a l’àrea pilot no és constant, obtenint una puntuació de 7 sobre 20 en l’auditoria
inicial. La majoria de treballadors no són puntuals ni vesteixen l’uniforme complet. No existeix un
pla de millora i el taulell de comunicació no s’utilitza ni es troba actualitzat.
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Implementació
La implantació del cinquè pilar s’ha centrat en la creació de les condicions per a promoure la
disciplina. Les activitats realitzades es mostren al diagrama de la Fig. 3.42.

Cinquè pilar: Disciplina

Formació inicial

Creació de condicions
Pòsters 5S

Tallers 5S

Pòsters

Reunions 5S

Taulell 5S

Recompençar l’esforç

Taulell

Mapa 5S
Mapa

Formació final
Explicació eines

Motivació

Fig. 3.42: Diagrama d’activitats del cinquè pilar

Formació inicial
En la reunió d’inici del cinquè pilar s’ha presentat el contingut, objectius, beneficis i s’ha exposat
la importància de la Disciplina pel manteniment de la metodologia, obrint un debat amb els
operaris sobre com potenciar-la. En el debat els operaris deixen constància l’efectivitat de les
recompenses tangibles.

Creació de condicions per a implementar la Disciplina
A partir de les opinions dels treballadors, s’han creat sis eines per a mantenir la motivació i
entusiasme.

1

Pòsters 5S: s’ha abastit als facilitadors amb Pòsters 5S (adjunts a l’Annex A.7.5),
explicant la importància dels Eslògans 5S, el mitjà per a comunicar els temes de la
campanya dels cinc pilars a l’empresa.
Tallers 5S:

2

Anteriorment es realitzaven tallers formatius, impartits trimestralment pel Cap de
Producció, on s’exposava la normativa de procediment i higiene. S’ha acordat la inclusió.
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de matèria relacionada amb la metodologia en aquests tallers.
S’ha definit i planificat un nou concepte de taller, els Tallers 5S, realitzats mensualment i
de mitja hora de durada. En aquests els propis treballadors realitzen tours per l’empresa
on expliquen els pilars, les modificacions i noves idees
Augustus Akonu, Cap de Control de Qualitat i integrant de l’Equip 5S, realitza el primer
Taller 5S amb una visita guiada per l’àrea pilot, tal com mostra la Fig. 3.43.

2

Fig. 3.43: Taller 5S realitzat per Augustus Akonu.

Els tallers han estat establerts d’acord amb la normativa (Annex B, [58] i [59]).

3

Reunions 5S (5S Meeting): S’han establert reunions trimestrals del facilitador amb l’Equip
5S per avaluar i prevenir els possibles problemes i mantenir les 5S. Aquestes reunions
són fonamentals per a un correcte manteniment i l’optimització dels beneficis aportats per
la metodologia.
Recompensar l’esforç 5S: S’han potenciat la motivació, entusiasme i implicació creativa
mitjançant recompenses tangibles, utilitzant el premi enlloc del càstig. La cultura ghanesa
tendeix a castigar el mal comportament enlloc de premiar el bon comportament. Atesa la
ideologia de la projectista, s’ha promogut la disciplina dels operaris mitjançant la
recompensa. Cal observar la resposta dels treballadors, atès que aquesta psicologia no
existeix a la seva cultura.

4

S’involucra al Director General, que accepta el cost derivat de premiar als treballadors
mitjançant regals a final d’any (televisors, telèfons mòbils, ràdios, etc.) sempre que hi hagi
un control constant dels treballadors i que aquests incentius tinguin resultats visibles en la
producció.
L’avaluació personal dels operaris serà realitzada setmanalment pel segon facilitador, Cap
de Producció, i l’ajudant d’aquest, el Cap de Qualitat. Han estat designats els següents
cinc criteris de puntuació, que s’avaluaran qualitativament de 0 a 5:
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Bon comportament (Good behavior): valoració de la predisposició i comportament
dels empleats.



Normativa i regulacions (Rules & Regulations): acompliment de les normatives de
l‘empresa, regles generals, estàndards de procediment i utilització de l’uniforme.



Esforç personal (Hardworking): valoració del compromís personal amb l’empresa,
l’esforç i les tasques de l’operari, així com la puntualitat.



Acompliment de les 5S (5S compliance): valoració del manteniment de les 5S i
participació en les activitats que en deriven.



Suggeriments (Suggestions): valoració de la implicació, iniciativa, promoció i
participació dels empleats en la metodologia. S’ha instal·lat una caixa de
suggeriments, Fig. 3.44, a la qual els empleats poden escriure qualsevol idea pel
manteniment i millora de les 5S, de manera pràcticament anònima.

Fig. 3.44: Instal·lació de la caixa (esquerra) i caixa de suggeriments (dreta).

Taulell 5S: S’ha creat un taulell de comunicació col·locat en un punt central de la zona.
Aquest ha estat dividit en les sis seccions que es descriuen a continuació:


Avaluació: Al Taulell 5S es mostra, en una posició central, la puntuació de cadascun
dels pilars en l’avaluació mensual establerta en el quart pilar. D’aquesta manera es
potencia la competència per a millorar i motivant la participació.
També es mostra l’evolució mensual mitjançant l’enregistrament de l’auditoria 5S
dels mesos anteriors. D’acord amb la normativa s’exposen al taulell els criteris de
puntuació de l’auditoria (aquests s’adjunten a l’Annex A.7.5).

5



Calendari 5S: S’ha inclòs al Taulell un calendari mensual en què s’indiquen les
accions 5S a realitzar (estratègia de targetes vermelles, revisió de l’Àrea de targetes
vermelles, neteja general, auditories, tallers 5S, reunions 5S, etc.). D’aquesta manera
s’assegura que les tasques mensuals, trimestrals o anuals tinguin un seguiment
puntual. Es llisten les tasques establertes al calendari a l’Annex A.7.5.
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 Fotografies de l’Abans i el Després: S’han exposat fotografies comparatives de
l’abans i el després de la introducció de les 5S. D’aquesta manera es manté la
motivació mostrant els beneficis aportats per la metodologia. A l’Annex D.5 s’adjunta
el reportatge comparatiu fotogràfic complet.
 Pla d’Acció: Es reserva un espai en el Taulell per a la definició de tasques a realitzar
pel manteniment dels cinc pilars.
 Objectius aconseguits: Contigu al pla d’acció s’inclou un espai pels objectius
prèviament establerts i ja assolits. D’aquesta manera queda constància dels avenços,
fet que motivarà un suport continu de la metodologia.
 Avaluació personal dels treballadors: Per a promoure la competitivitat sana, s’inclou al
Taulell 5S l’avaluació de l’esforç dels treballadors (utilitzant els criteris anteriorment
mencionats). Setmanalment s’avaluarà als empleats i s’exposarà els resultats,
assegurant una puntuació objectiva i informant als treballador dels punts personals a
millorar.
5

No s’inclou un dels treballadors, James Darko (Mr. Kofi), degut a la seva avançada
edat. La cultura ghanesa té un gran respecte per a la gent gran, i no es creu
convenient la comparació de les tasques i esforços de Mr. Kofi amb els altres
treballadors.

Fig. 3.45: Creació del Taulell 5S

6

Mapa 5S: S’ha dibuixat el mapa de la planta en una pissarra vileda, com a mitjà per
transmetre informació diversa (flux productiu, zones crítiques, localització de trampes per a
rates, etc.), Fig. 3.46. Aquest s’utilitzarà també per promoure la implicació dels empleats a
la millora continua, ja que s’hi adhereixen targetes on es poden suggerir idees o remarcar
problemàtiques d’un punt concret de l’empresa.
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6

Fig. 3.46: Realització del Mapa 5S

Formació final
S’ha realitzat una reunió, Fig. 3.47, per a finalitzar el cinquè pilar i la implementació de les 5S.
En aquesta reunió s’han presentat les noves eines, la seva utilització i la nova avaluació dels
operaris.

Fig. 3.47: Formació final del cinquè pilar

Problemàtica
La implantació del cinquè pilar, la Disciplina, no ha presentat cap resistència ni problemàtica
dignes d’esment.
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Resultats
S’han creat les eines i mitjans per a afavorir el manteniment i disciplina, acomplint amb diversos
punts establerts pels GMP.

3.3.3.

Avaluació

Avaluació

Dimecres 1 d’octubre del 2008, dotze setmanes després de l’inici del procés d’implementació,
s’inicia l’avaluació dels canvis, seguint el flux d’activitats mostrat a la Fig. 3.48.

Fig. 3.48: Diagrama d’activitats de l’avaluació.

Documentació
Finalitzada la implementació dels cinc pilars, els facilitadors han documentat els resultats totals
de la implementació, resumits a la Taula 3.11.
Indicador

Pilar

Quantificació

%

Reducció d’elements

Primer pilar

281 elements

36,21%

Reducció de temps

Primer pilar
Segon pilar

95,52 min/dia
34,65 min/dia

Total
Segon pilar
Reducció d’espai

Tercer pilar
Total

130,17 min/dia
3,11 m

2

7,05 m

2

0,44%

1,67%
6,61%
15,27%

2

10,16 m

21,88%

Reducció de moviment

Segon pilar

370,46 m/dia

55,54%

Reducció de productes defectuosos

Segon pilar

1 llauna/dia

25%

Taula 3.11: Resultats de la implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak.

25

25

1,22%

Percentatge respecte la jornada laboral (10h/dia) dels 13 operaris.
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Identificació de problemes
Durant una setmana els facilitadors i l’Equip 5S han observat i avaluat la problemàtica derivada,
prenent notes per a una futura resolució.
Mitjançant una reunió de tot el personal, els operaris critiquen i debaten els canvis globals i
personals que ha aportat la metodologia. D’aquesta manera s’incentiva als treballadors a donar
la seva opinió, contribuint al manteniment de les 5S.
Els problemes identificats i punts a tractar han estat:


La cinta aïllant de terra, utilitzada en l’estratègia de la pintura, s’ha de canviar
freqüentment. Caldrà substituir la cinta aïllant per pintura un cop establerta la localització
definitiva d’acord amb l’ampliació de l’àrea productiva.



L’espai de pas, passadís, és excessivament estret. Serà necessari, un cop ampliada
l’àrea, crear dos passadissos o eixamplar l’existent.



L’espai per a la neteja de les llaunes buides, localitzat a l’estoc de matèria prima, és
insuficient. S’ha de valorar el benefici de transportar la zona de neteja a la Sala de
Processament, Àrea 3.



Manca adquirir i instal·lar la vàlvula del tanc de refredament.



Manca adquirir la clau anglesa del 24.



El control de caixes i sabó és inadequat atès el mal funcionament i el desordre del
contenidor exterior. Un cop expandida la metodologia a aquest, es podrà mantenir un
control adequat del material.



Cal restringir l’ús dels utensilis de neteja a una sola àrea.



Manca obtenir l’autorització de la GSB per a les SOP, WI i CI. Un cop autoritzats seran
substituïts pels provisionals.

Els punts identificats durant aquest període d’avaluació seran resoltes a la primera Reunió 5S,
entre el segon facilitador i l’Equip 5S, programada per dilluns 10 de gener del 2009.

Reunió final
Aquesta etapa tanca la implementació a l’àrea pilot de Prime Pak, amb una reunió final on es
comunica l’evolució de l’àrea: d’un 28% en l’avaluació inicial a un 89% en l’auditoria conjunta
dels facilitadors. Aquestes dades provoquen l’entusiasme dels operaris que aplaudeixen i es
feliciten.

Pág. 78

Capacitació de les empreses d’Àfrica Subsahariana mitjançant Sistemes de Gestió

4. CRONOLOGIA I COSTOS
4.1. Cronologia
4.1.1.

Cronologia del projecte

El diagrama de Gantt de la Fig.4.1 mostra les principals activitats, realitzades entre el juny del
2007 i l’octubre del 2008, per a la consecució del projecte.

4.1.2.

Cronologia de la implementació

Les activitats per a la introducció de la Metodologia 5S han estat dutes a terme durant tres
mesos (83 dies laborables, incloent diversos dissabtes). A la Fig. 4.2 es mostra les fases de la
implementació mitjançant un diagrama de Gantt. La cronologia d’activitats realitzades en
cadascun dels pilars es troba a l’Annex A.8.

4.1.3.

Plaç del projecte o vida útil

L’abast temporal de la implementació a Prime Pak es distingeix entre:
La fase d’implementació, descrita en aquest projecte, ha finalitzat l’octubre del 2008.
En règim estable, es preveu que la metodologia es mantingui de manera autònoma. Està
planificat un seguiment de GEA per mitjà de contactes, informes i visites periòdiques. Es preveu
que la metodologia perduri al llarg del temps a l’empresa Prime Pak, sempre i quan s’efectuï el
manteniment requerit pels propis pilars. S’espera que aquesta promogui la implantació d’altres
tècniques de millora de gestió.
Es preveu que mitjançant les prestacions d’assessorament i consultoria que GEA dóna a les
empreses locals, la metodologia es repliqui i estableixi a d’altres empreses i organitzacions del
país durant un període estimat d’uns 5 anys.
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Fig. 4.1: Cronograma d’activitats generals (llegenda:
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Fig. 4.2: Cronograma d’activitats de la implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak.
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4.2. Costos
4.2.1.

Costos del projecte

En aquest apartat es realitzen els càlculs de les despeses necessàries per a dur a terme les
activitats realitzades. El cost total del projecte ha estat de 20.267,53€, que es desglossa segons
etapes a la Taula 4.1 i segons conceptes a la Taula 4.2:

Etapa

Cost [€]

%

Estudi preliminar

5.799,10

28,61

Disseny del projecte

3.454,16

17,04

Implementació

11.014,27

54,34

TOTAL

20.267,53

100

Taula 4.1: Taula resum dels costos totals, per etapes

El cost de les etapes és proporcional al desplaçament i localització requerida en l’etapa. Per tant, la
implementació té un cost major atès que ha requerit el desplaçament i manutenció de la projectista a temps
complert.

Concepte

Cost [€]

%

1.962,01

9,68

Visat

441,93

2,18

Seguretat

355,04

1,75

Dietes i allotjament

1.120,68

5,53

Material i béns

1.947,48

9,61

Salaris virtuals

14.440,38

71,25

TOTAL

20.267,52

100

Desplaçament (avió)

Taula 4.2: Taula resum dels costos totals, per conceptes

Més del 70% del cost total deriva dels salaris virtuals (detallats a la Taula 4.3), anomenats així
atès que aquests o no han estat pagats o ho haguessin estat amb independència de la
implementació. Per tant, el cost real és de 5.837,14€.
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Persona

No.
persones

Etapa

Estudi preliminar
Disseny del projecte
Implementació
Segon facilitador (Prime Pak)
Implementació
Implementació
Equip 5S (Prime Pak)
Implementació
Operaris (Prime Pak)
Implementació
Tercer facilitador (GEA)
Implementació
Equip 5S (GEA)
Implementació
Projectista

Durada Dedicació Salaris
[dies]
[h/dia]
[€/mes]
138
140
83
83
83
83
83
83
83

1
1
1
3
9
1
1

2,5
1,5
8
4
3
2
0,5
2
1

1.440
245,40
153,37
153,37
92,02
368,10
368,10

Cost
[€]
2.804,88
1.707,32
7.872,63
459,98
215,62
431,24
258,74
344,99
344,99

14.440,38

TOTAL
Taula 4.3: Taula resum dels costos totals, per conceptes

A l’Annex A.9.1 es detallen els costos del projecte.

4.2.2.

Costos de la implementació

El cost total de la implementació ha estat de 11.014,27€. La Taula 4.4 discrimina les aportacions
de la contrapart (Prime Pak i GEA) i les aportacions sol·licitades a la cooperació (CCD i
Projecte). La Taula 4.5 resumeix els costos per conceptes.

Entitat

13,30

GEA

1.800

CCD

Prime Pak

Contrapart
Cooperació
TOTAL

Finançament
[€]
1.464,84

Entitat

Projectista

Concepte

Cost [€]

%

Material directe

235,71

2,14

16,34

Material indirecte

99,26

0,90

1.800

20,33

Dietes i allotjament

688,85

6,25

7.059,45

64,09

Mobilitat

62,27

0,57

11.014,27

100

Salaris virtuals

9.928,18

90,14

TOTAL

11.014,27

100

%

Taula 4.4: Taula resum de la financiació.

Taula 4.5: Taula resum del cost d’implementació,
per conceptes.

A l’Annex A.9.2 es detallen els costos de la implementació.
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Com constata la Taula 4.5, més del 90 de la inversió correspon als salaris virtuals, el que
representa un cost del material requerit per a la implantació baix, concretament de 548€. La
Fig. 4.3 mostra la distribució segons l’etapa (pilar). El 57,7% de la inversió total s’ha requerit per
al material de la implantació del segon pilar.

400
300
200
100
0
1er. pilar

2on. pilar

3er. pilar

4art. pilar

5è. pilar

Fig. 4.3: Distribució del cost del material per pilars.

4.2.3.

Costos del servei

El total de costos estimats pel funcionament a règim no és quantificable a curt termini, atès que
dependrà de l’estat dels equips i del manteniment requerit. A llarg termini, la modificació
previsible dels costos es divideix entre:


Menor cost de manteniment dels equips, atès que abans de la intervenció les reparacions
es resolien de manera rudimentària. Aquestes reparacions casolanes i temporals
agreujaven els problemes a llarg termini, i per tant el cost de reparació total.



Major temps productiu atès l’estalvi de malbarataments, el que augmentarà els beneficis
de l’exercici.

Es conclou la reducció de costos i l’augment de la productivitat aportats pel projecte, el que
augmentarà dels futurs beneficis de l’exercici.
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5. Viabilitat
El concepte de viabilitat es basa en tres eixos: econòmica, mediambiental i social. A continuació
s’exposa l’aplicació al projecte de cadascun d’ells.

5.1. Viabilitat econòmica
El projecte és viable econòmicament, atès que els beneficis que aporta el projecte són superiors
als seus costos d’implementació. Així ho demostra la intenció de la contrapart de continuar el
projecte. Prime Pak està implantant les 5S a la resta d’àrees productives i GEA s’ha compromès
a introduir la Metodologia a d’altres empreses.
El cost a règim permanent és despreciable enfront el cost d’implementació i menor que el cost
de producció abans de la intervenció, com ha estat exposat en els costos de servei.
La Metodologia 5S implantada a empreses d’Àfrica Subsahariana és sostenible econòmicament,
assegurant el futur d’aquesta.

5.2. Viabilitat mediambiental
Atès el buit legal existent en matèria ambiental a Ghana, no s’ha pogut contrastar l’acompliment
de la regulació. S’ha intentat, en la mesura del possible, causar el mínim impacte ambiental en
l’entorn. Aquesta és una de les raons per les quals s’ha adaptat el projecte als recursos, mitjans i
possibilitats del país, utilitzant exclusivament mà d’obra i materials existents a la regió.
Durant la implementació del projecte s’ha inculcat valors mediambientals a les persones
implicades, directius i empleats de Prime Pak i directius de GEA. L’únic cost ambiental que cal
considerar a la fase d’implementació és el derivat de la mobilitat, quantificada a la Taula 5.1.

Mitjà
Avió
Tro-tro
(autobús local)

Autocar

Transport

Consum
[g CO2/km]

Distància [km]

CO2 [kg]

Barcelona - Accra
Accra - Barcelona

180

Barcelona–Accra =
= 6231,7km

12463.3

2243.40

Dins Accra

80

160 viatges de 65km

10400

832

Elmina-Accra

30

16 viatges de 200km

3200

96

3171.40

TOTAL [kg CO2]
Taula 5.1: Cost mediambiental del projecte
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Atesa la naturalesa del projecte, aquest no aporta un impacte ambiental directe. Prime Pak no
consumeix més recursos ni energia no renovable durant les fase d’implementació ni a règim.
L’impacte indirecte que pot ocasionar serà com a conseqüència de l’acceleració del
desenvolupament industrial derivat del present projecte.
En el funcionament a règim permanent el projecte no crea cap residu extraordinari en un normal
desenvolupament de l’activitat. S’ha conscienciat de la importància d’una gestió adequada dels
residus generats. Ha estat designat un responsable (responsable de neteja) per a gestionar
(incinerar setmanalment) els residus propis de la zona administrativa, que anteriorment es
llençaven al carrer.

5.3. Viabilitat social
La visió del projecte es basa en la necessitat del desenvolupament industrial com a motor de
desenvolupament d’un país tercermundista. El projecte presentat pretén potenciar la productivitat
i competitivitat de les empreses d’Àfrica, promovent el creixement industrial. Entenem que aquest
desenvolupament suposarà un desenvolupament socioeconòmic i humà.
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Conclusions
Un projecte de cooperació com aquest té, en relació a un projecte similar realitzat en el nostre
entorn industrial, uns majors costos econòmics (degut a la mobilitat i manutenció exigits) i
personals (atesa la distància cultural). Per altra banda, la incidència potencial del projecte és molt
major. El marge de millora i la projecció a futur són molt superiors als existents a la realització del
mateix projecte al Primer Món. Des del punt de vista personal, l’esforç necessari per al
desenvolupament del projecte ha estat recompensat amb escreix per la satisfacció personal
obtinguda.

La realització del present projecte ha assolit satisfactòriament els dos objectius establerts
inicialment.
La implementació de la Metodologia 5S a Prime Pak ha contribuït al desenvolupament de
l’empresa, i potencialment al d’altres empreses d’Àfrica Subsahariana. Es pot concloure que la
implementació ha estat realitzada amb èxit, assolint les següents fites:
Han esta superades les diferències culturals a partir d’un equip de treball multidisciplinar i
multicultural, integrador i flexible.
►

Els indicadors quantificables inherents a la metodologia demostren l’èxit del projecte.
Han estat reduïts els costos de producció, augmentat la productivitat i l’eficiència i s’ha
millorat l’ambient corporatiu.
►

L’auditoria externa de la Ghana Standars Board, realitzada durant la implementació,
avalua l’empresa amb qualificacions molt superior a anys anteriors, donant suport al projecte.

►

S’ha realitzat una capacitació i transferència de coneixements a les contraparts, Prime Pak i
Ghana Employer’s Association:
El personal de Prime Pak, des dels treballadors fins al president de l’empresa, s’han
involucrat entusiastament en la implementació, assolint els coneixements necessaris per
assegurar un bon manteniment de les mesures adoptades. Els professionals de Prime Pak,
satisfactòriament capacitats, estan actualment expandint la Metodologia 5S a la resta de
l’empresa.
►

L’equip de GEA ha estat capacitat amb els coneixements tècnics i de gestió referents a
la metodologia de les 5S. S’ha arribat a un compromís ferm de GEA per facilitar la replicació
del projecte a la resta de teixit industrial de Ghana.
►
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Per poder assegurar la continuïtat i l’impuls de les iniciatives realitzades en el present projecte,
seria important realitzar les següents accions:
Un conveni de cooperació activa entre UPC/ETSEIB/CCD amb Prime Pak per a realitzar un
seguiment i assessorament de l’extensió de la Metodologia 5S a la resta d’àrees productives de
la empresa. També seria interessant col·laborar amb l’empresa per contribuir amb els seus plans
d’ampliació del negoci en un futur proper.

►

Un acord marc entre la UPC/ETSEIB/CCD i GEA per cooperar, coordinar, gestionar i
implementar la metodologia en el teixit industrial ghanès. D’aquesta manera, el coneixement
tècnic i de gestió dels enginyers contribuiria d’una manera determinant a garantitzar l’òptima
implementació de la metodologia.
►

Finalment, després d’haver implementat amb èxit la Metodologia 5S i obtenir el compromís de
GEA per replicar-la arreu, es pot concloure que el present document és la prova de l’èxit assolit.
No obstant aquest fet, aquest és un petit èxit per contribuir al desenvolupament dels països
subsaharians i per tant, queda molta feina a fer. No voldria finalitzar aquest document sense
provar de conscienciar al lector de la importància, la necessitat i els grans resultats que
s’obtenen en contribuir al desenvolupament social i econòmic de països necessitats. Animo amb
molt d’entusiasme a participar en activitats de cooperació al desenvolupament.
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A continuació, es mostra el diagrama que resumeix les fites assolides pel present projecte i els passos a seguir en un futur proper.

Projecte

Implementació Metodologia 5S

Maria Lluïsa
Puig Solé

Implementació satisfactòria a
l`’area pilot

Pròxims passos

Transferencia de coneixement

i
en ó
nv raci
o
C pe
o
co

Adquisició de coneixements i compromís
de replicació en altres indústries
Ma
rc

ac
or
d

Extensió Metodologia
teixit industrial ghanès

Extensió resta
empresa
Cooperaciói al
Desenvolupament
econòmic i social
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