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GLOSARI

Els mètodes i eines que es descriuen a continuació, són part de la base per a implantar
correctament aquest projecte. Cal dir, però, que molts d’aquests mètodes o eines van ser
inventats al japó i d’altres es varen millorar als Estats Units. És doncs d’esperar que en
molts dels mots que s’anomenen tinguin el seu origen en aquestes llengües. Per això s’ha
decidit posar un petit glossari, amb les principals paraules que hi apareixen i que vol ajudar
a una millor comprensió d’aquest estudi.
Empowerment (de l’anglès) donar poder. Com a eina de direcció es refereix a una
delegació de poder i autoritat que efectua el directiu envers les persones i els equips que
dirigeix.
Just in Time: (de l’anglès), just a temps. Es un sistema d’organització de la producció creat
inicialment per a les fabriques o industries, i és d’origen japonès.
Kaizen: (del japonès) canvi per a millorar, millora contínua. És una estratègia de qualitat en
l’empresa i en el treball, tant a nivell individual com col·lectiu.
Layout: (de l’anglès) distribució en planta. Document en el que queda plasmada la
disposició dels diferents elements que componen un sistema productiu i la seva relació
mútua.
Lean: (de l’anglès) sistema de negoci per organitzar i dirigir el desenvolupament de
producte, operacions, proveïdors, i relacions de clients que exigeix menys capital, menys
esforç humà, menys espai, i menys temps per fer productes amb menys defectes seguint
els desigs precisos dels clients.
Muda: (del japonès) treball que no aporta valor afegit, també anomenat malbaratament o
desperdicis.
Mura: (del japonès) variacions de producció i/o de flux en el procés de producció d’una
empresa.
Muri: (del japonès) treball realitzat en una empresa fruit de pràctiques injustificades i d’una
organització pobra.
Push: (de l’anglès) Sistema de producció basat en el concepte d’empènyer, es a dir que és
el fabricant qui empeny la seva producció cap al mercat. Qui controla el flux és el fabricant.
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Pull: (de l’anglès) Sistema de producció basat en el concepte d’estirar, es a dir que el client
qui estira la seva producció cap al mercat. Qui controla el flux és el client.
Sensei: (del japonès) mestre, doctor. Utilitzat per a definir els principals creadors i/o
implantadors de mètodes com Lean o just in time.
Six sygma: (de l’anglès) Metodologia de millora de processos centrada en la eliminació de
defectes o errors en l’entrega d’un producte o servei al client.
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2. PREFACI
2.1. Motivació i Justificació
Si s’estudia atentament la història i evolució dels sistemes de producció i organització, es
veu molt clarament que es necessari per a qualsevol empresa que desitgi ser competitiva,
un control absolut d’aquesta, així com del personal i tots els departaments que en formen
part. Això que sembla de sentit comú és el que ha fet ballar el cap a gran part d’indústries
d’arreu del món des dels inics del segle XX.
Molt abans, però, Benjamin Franklin ja va aplicar el sentit comú a la producció, amb
tècniques estalviadores que eren òbvies en altres camps però que encara no havien estat
aplicades en l’empresa, on en aquell temps tot es feia de manera artesanal i sense un
control de la producció. Va ser als inicis del segle XX quan Henry Ford va estudiar els
sistemes de producció i va fer-ne d’allò la causa de la seva vida.
Ford va passar-se dies i anys sencers estudiat cada pas de la cadena de producció per
veure en quins punts es podia estalviar material o temps. Posteriorment cap als anys 80
Taiichi Ohno va revolucionar un altre cop tota la indústria automobilística. Va ser capaç, a
partir de les teories de Ford, inventar i implantar perfectament el JIT (Just in Time) i que va
permetre a la companya Toyota ser una de les més competitives a nivell global. El JIT,
doncs, va ser creat i ideat per cadenes de producció en la indústria automobilística, però
aviat es va anar utilitzant i implantant amb èxit a altres sectors industrials i s’està implantant
a altres sectors com ara l’administració publica o els hospitals.
Als nostres dies l’evolució del JIT s’ha convertit en el Lean. El Lean ja no es només un
sistema de producció, sinó una manera de pensar que implica tota l’empresa, des de la part
de producció, els departaments i tot el personal sense excepcions.
Fins ara, tots aquests processos i eines han estat aplicats concretament en el sector
industrial, dins de plantes de producció d’empreses de qualsevol tipus sense pràcticament
cap excepció. Per tant l’abast que ofereix el Lean és molt gran i això ens fa adonar que
estem davant d’una eina potent per canviar i millorar qualsevol empresa.
Com a estudiant d’enginyeria tècnica mecànica he vist convenient estudiar aquest seguit de
metodologies i eines que componen el Lean, des d’un altre punt de vista, el del sector
serveis. Utilitzar aquestes eines i veure com s’integren dins d’una oficina tècnica. Penso
que les eines Lean seran suficientment polivalents per ser aplicades en aquest entorn i que
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fruit d’aquesta aplicació en sortiran uns resultats esperançadors per a moltes empreses
d’aquest sector.
També he tingut l’oportunitat de treballar en una oficina tècnica que no disposava d’un
taller, sinó que dissenyava els seus productes i els enviava a altres empreses perquè ho
construïssin i posteriorment ser enviades al client. Cada cop més empreses disposen d’una
oficina tècnica però alhora prescindeixen d’un taller, i que directament envien la producció
cap a empreses secundàries dedicades exclusivament a aquesta tasca.
Cal dir, però, Que durant la primera dècada del segle XXI han començat a aparèixer
desenes llibres i documents que veuen un futur en l’aplicació del Lean en l’oficina,
principalment l’oficina administrativa, però que no trigarà a introduir-se en qualsevol tipus
d’empresa, ja que com hem contat abans, la polivalència de la filosofia Lean en qualsevol
sector no té límits.
Crec que en l’època econòmica que estem vivint al nostre país, la majoria d’empreses
hauran d’anar optimitzant els seus processos i millorar les seves tècniques de gestió si no
volen quedar desfasades. Aquest treball vol ser un manual d’implantació d’eines Lean en
una oficina tècnica que no disposa de taller immediat, sinó que ha de contractar altres
empreses per realitzar-ho i que fa de nexe i unió entre el client i les diferents indústries que
fabriquen els components dissenyats per l’oficina.
Finalment, la motivació que particularment pot tenir un estudiant d’enginyeria tècnica
mecànica per fer el projecte de final de carrera en el departament d’organització
d’empreses, és complementar la formació i encaminar-la al món empresarial.
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3. INTRODUCCIÓ
3.1. Objecte i abast
L’objectiu d’aquest projecte es realitzar un estudi per a la implantació d’eines Lean dins
d’una oficina tècnica i veure com la pràctica d’aquest sistema dona millores per al producte
final i facilita la gestió i la comunicació en l’entorn de treball. Per tant, s’estudiaran algunes
de les tècniques Lean, que ja han estat dutes a terme a altres empreses del sector
industrial amb èxit, i es farà un manual per a la seva implantació.
Els resultats que se’n esperen són donar una millor resposta i resultat al client i
promocionar l’empresa i l’oficina per tal de que pugui ser més versàtil i competitiva. Les
eines Lean es caracteritzen per oferir un sistema de producció o d’organització ajustat i
sense cap tipus de malbaratament. Es aquí on es vol arribar. Utilitzant els estudis realitzats
inicialment per Henry Ford a la Ford Motor Company i seguidament per Taiichi Ohno a
Toyota, es va veure que el futur de la producció passava per un estudi concret i definit de
cada part del procés, detectant els processos innecessaris i que no afegeixen valor al
producte per poder eliminar-los.
L’aplicació principal del pensament Lean en la industria és el Just in Time, just-a-temps,
ideat pels enginyers de Toyota, que van veure com es podia produir en la seva cadena de
muntatge automobilística de forma continuada i evitant tot tipus de càrregues supèrflues per
a la producció. Va ser desprès, quan, gràcies a l’èxit de Toyota, altres empreses van decidir
investigar i estudiar el Just in Time per implantar-lo a casa seva i es va començar a definir
el concepte del pensament Lean.
Lean no es només un sistema de producció, es una manera de pensar, una filosofia
d’actuar, que va més enllà d’estudiar la producció, sinó que s’entén l’empresa com tot un
conjunt que actua simultàniament en la mateixa direcció i sentit cap a un objectiu comú.
Primer és farà un estudi sobre la situació actual de l’empresa, on es determinaran les
tasques que s’hi duen a terme, el personal implicat, l’organigrama intern de l’empresa, els
productes que ofereixen i els objectius generals que tenen interès en assolir.
Seguidament es definiran els mètodes i eines que es consideren per poder implantar dins
l’empresa aquest sistema, com ara l’enginyeria simultània, la gestió participativa, la qualitat
total, la formació continua, la comunicació i el compromís, i la millora continua. Com a eines
es definiran el kanban, TPM, les 5’s, els grups de treball, layout, el VSM i el poka-yoke. Tots
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aquests mètodes i eines ja s’han implantant abans dins de cadenes de producció amb
resultats molt importants i profitosos per a l’industria.
Una vegada coneixem totes aquestes tècniques, el següent pas serà la posada en pràctica.
Es realitzarà un diagrama de Gantt i es definirà l’estructura de la implantació, tot
confeccionant un pla de treball cronològic. L’objectiu del projecte és també que aquest
mètode segui fàcil i simple d’entendre i que qualsevol persona que tingui interès en
implantar-lo no hi trobi moltes dificultats, sinó que vegi a cada pas de la seva implantació
una millora i una evolució dels diferents punts de treball de que es composa la seva
organització.
És també un objectiu que pugui saber en cada pas quin sistema o eina s’està implantant i
que pugui veure com els elements que no afegien valor al producte, o malbarataments van
sorgint i es van eliminant. Posteriorment es detallarà aquest pla de treball, i s’explicaran els
mètodes definits anteriorment amb exemples clars dins de la oficina tècnica, mitjançant
gràfics, imatges, diagrames, i normes que faran més fàcil que tota la plantilla entengui la
millora que s’està proposant. L’últim apartat consistirà en expressar els resultats o millores
obtinguts. Des del punt de vista del producte, es a dir les millores de cara al client, els
resultats obtinguts serien; un rapidesa en el disseny de productes, augment de la qualitat,
abaratir els costos, reduir el temps de reacció i una optimització de tràmits. Des del punt de
vista de l’oficina tècnica l’aplicació d’aquestes tècniques es traduiran en un
desenvolupament tecnològic, polivalència del personal, reduir el temps de reacció, formació
de la plantilla, millora de les tècniques de gestió i una major participació i comunicació.
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4. L’ESPAI DE TREBALL: L’OFICINA TÈCNICA
Aquest projecte està dissenyat per a ser implantat en una
oficina tècnica. Farem una breu descripció d’una oficina
tècnica per tal de situar-nos dins del nostre espai de treball.
Es denomina oficina tècnica a un departament específic que
hi ha en la majoria d’empreses industrials fabricants de
béns d’equip. Les funcions que normalment desenvolupa
una oficina tècnica d’una empresa industrial són les
següents:
•

Desenvolupar la investigació i promoure el disseny de nous models que es puguin
fabricar.

•

Millorar el disseny i les prestacions dels equips que actualment fabriquin.

•

Promoure i patentar els nous dissenys que siguin originals.

•

Desenvolupar i provar els prototips que es construeixin.

•

Promoure l’homologació dels components o equips que el requereixin.

•

Realitzar tots els plànols dels subconjunts que tenen els equips que es construeixin.

•

Realitzar la selecció dels accessoris que tinguin els equips.

•

Elaborar els manuals tècnics i d’instruccions dels equips construïts.

•

Fer seguiment de l’assistència tècnica que es presta als equips especialment en
període de garantia.

També hi ha una oficina tècnica en la majoria d’empreses constructores on es
desenvolupen els projectes de construcció d’habitatges i urbanisme en general, i en altres
oficines tècniques especialitzades es desenvolupen projectes d’enginyeria Civil.
Generalment les oficines tècniques estan dirigides per Enginyers o Arquitectes i la
componen delineants que elaboren els plànols i la documentació tècnica necessària que
comporta posar en fabricació un determinat producte. Pot considerar-se que a l’oficina
tècnica d’una empresa és on s’estableix com seran els productes que fabriqui aquesta
empresa.
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En resum, l’oficina tècnica és un espai de treball. És un punt de trobada de diferents
professionals, tècnics o no, per resoldre qüestions tècniques.
És bàsic doncs que dins d’una oficina tècnica hi hagi una molt bona organització i control de
totes les tasques que s’hi realitzen per tal de saber al moment com està qualsevol projecte
que s’hi dugui a terme. La comunicació entre els diferents treballadors i usuaris que
envolten l’oficina també es un punt important en el procés, així com també la perfecta
sincronia amb els directius i amb la resta de la plantilla de l’oficina.
Per a dur a terme la tasca correctament és molt important que estigui molt ben definit el
paper que representa cadascú, i la feina que te assignada. El bon funcionament de
l’empresa es basa en el compromís personal de cada empleat en respondre per la seva
feina i evitant que es converteixi en un inconvenient per als altres companys. Si cada
empleat és conscient de la seva tasca, l’empresa funcionarà correctament, sense que hi
hagi dificultats de comunicació i fent l’empresa més competitiva dins el sector. Per al
contrari, si no hi ha una bona sintonia entre els diferents membres que componen la
plantilla l’empresa tindrà dificultats per tirar endavant i veure on es produeixen els errors
que fan que no pugui ser productiva.

a
in a
fic ic
O cn
Tè

Clie
nt

Tal com ja hem comentat anteriorment, l’oficina tècnica a la qual implantarem les eines
Lean és una oficina que no disposa de taller, es a dir, que s’encarrega del disseny de
productes, maquines, construccions, etc.. però que no disposa d’una plantilla que realitzi
aquestes tasques.

cció
Produ
Per tant aquesta oficina es troba dins el sector serveis i la seva tasca fonamental es definir
les necessitats del client, especificar-les i dissenyar un producte que les compleixi. Un cop
iniciat el procés de disseny, l’oficina ha de ser capaç de controlar tots els punts del procés i
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tenir una seria d’eines i mètodes per a facilitar la realització de les tasques encomanades.
L’objectiu final es que el client pugui enviar el disseny del producte a altres empreses amb
facilitat i simplicitat, que sigui entenedor i que l’empresa encarregada de la construcció del
producte tingui el mínim de dubtes, que podrien conduir a errors.
La comunicació entre les diverses empreses i l’oficina tècnica encarregada del disseny es
molt important, com si fossin empleats d’una mateixa empresa. Amb això s’aconsegueix
que hi hagi la possibilitat d’iniciar la fabricació abans que el disseny del producte estigui
acabat, com ara començar a produir les peces bàsiques i deixar els accessoris per al final.
Així aconseguim guanyar temps i fer que el producte que dissenyem tingui un procés de
fabricació ràpid. Gràcies a aquesta comunicació es permet que l’oficina pugui dur a terme
diferents projectes amb diverses empreses diferents i poder donar a totes un bon servei.
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5. ELS FONAMENTS DEL MÈTODE: JUST IN TIME I
LEAN
5.1. Just in Time
El just-a-temps o Just in Time va ser desenvolupat inicialment per Toyota per després
traslladar-se a moltes altres empreses de Japó i del món i ha estat el major factor de
contribució a l’impressionant desenvolupament de les empreses japoneses. Això ha
propiciat que empreses d’altres latituds s’interessin per conèixer com és aquesta tècnica.
La primera raó que apareix darrere d’aquest concepte, és que pot reduir inventaris, temps i
costos de producció, així com millorar la qualitat dels productes i serveis. La idea bàsica
del Just in Time és produir un producte just a temps perquè aquest sigui venut o utilitzat per
la següent estació de treball en un procés de manufactures.
Degut al fet que l'inventari és considerat l’arrel de molts problemes en les operacions,
aquest ha de ser eliminat o reduït al mínim. El Just a temps pot reduir la necessitat
d’inventaris suficientment com per a reduir les fonts d’incertesa o dissenyar un sistema mes
flexible per a enfrontar les necessitats de canvi. Per aquest motiu l’orientació del just-atemps sigui diferent dels sistemes tradicionals.
Per a reduir inventaris i produir l’article correcte en el temps exacte, amb la quantitat
adequada, es requereix d’informació sobre temps i el volum dels requeriments de producció
de totes les estacions de treball.
El Just a temps subministra aquesta informació, no a través d’un sofisticat sistema de
càlcul, si no a través de l’ús d’una orientació “Pull” (d’estirar) en lloc de l’orientació
convencional de “Push” (d’empènyer).
L’orientació “Push” comença amb una ordre en el centre del treball inicial. Una vegada que
el treball és completat en la primera estació de treball, aquest es mou al següent centre de
treball, aquest procés contínua fins al final de l’estació de treball. Com es pot veure, el
treball és disparat al completar-se el treball de l’estació precedent i no en relació a les
necessitats de la següent estació de treball.
Per contra,en l’orientació “Pull” o d’estirar, les referències de producció provenen del
anterior centre de treball. Llavors la estació precedent de treball disposa de l'exacta
quantitat per a treure les parts disponibles a assemblar o insertar el producte. Aquesta
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orientació significa començar des del final de la cadena de muntatge i anar cap a enrere
cap a tots els components de la cadena productiva, incloent proveïdors i venedors.
D’acord amb aquesta orientació una ordre és enviada per la necessitat de la següent
estació de treball i no és un article produït innecessàriament.
L’orientació “Pull” és acompanyada per un sistema simple d’informació anomenat kanban
que és una targeta que passa d’una punt anterior de treball cap al seu precedent i
assenyala que la cadena de producció s’està movent. Així la necessitat d’un inventari per al
treball en procés es veu reduïda per la unió ajustada de l’etapa de fabricació. Aquesta
reducció ajuda a treure a la llum qualsevol perduda de temps o de material, l’ús de mètodes
i tècniques defectuoses i l’operació indeguda de l’equip.
Amb el just a temps, l’assemblatge general de producció dicta el ritme i els requeriments de
producció per als processos precedents.
No obstant això, la programació de l’assemblatge ha de ser tan tranquil i repetitiu com sigui
possible. Qualsevol fluctuació en la barreja d’articles produïts en el procés general, podria
crear variacions en els requisits de producció de les estacions precedents. Variacions grans
en qualsevol centre de treball, necessiten grans inventaris indesitjables en el procés o
capacitats productives que permetin afrontar els pics de les demandes. Cap d’aquests
aspectes és permès en el just-a-temps.
Per contra, cada article es produeix amb el mateix lot de components i addicionalment, la
barreja del producte acabat pot ser canviada periòdicament, fins i tot mensualment per a
adaptar-se a les demandes del mercat.
Degut al fet que la incertesa ha estat eliminada, el control de qualitat és essencial per a
l’èxit de la instrumentació del “just a temps”. A més, ja que el sistema no funcionarà si
ocorren falles freqüents i llargues, crea la ineludible necessitat de maximitzar el temps
efectiu i minimitzar els defectes. Al seu torn, es requereix d’un programa important i potent
de manteniment.

La majoria de les plantes japoneses operen amb només dos torns, els quals
permeten un manteniment complet durant el temps no productiu i té com resultat
una taxa molt més baixa de falles i deteriorament de maquinària que en els Estats
Units.
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La pressió per a eliminar els defectes es fa important, no per a la programació del
manteniment, si no en les relacions dels fabricants amb els proveïdors i en el treball
quotidià en línia. La producció de just-a-temps no permet una inspecció minuciosa de les
parts que arriben. Per això, els proveïdors han de mantenir nivells de qualitat alts i
consistents, i els treballadors han de tenir l’autoritat per a aturar les operacions si
identifiquen defectes o altres problemes de producció.

•

Història

Aquesta tècnica va ser utilitzada per primer cop per Ford Motor Company tal com descriu
en el llibre My Lyfe and Work, escrit per Henry Ford el 1922: “Hem pogut comprovar que no
és necessari comprar més material del que necessitem immediatament. En comprem
només el suficient que ens demana el pla de producció, tenint en consideració l’estat del
transport de l’època. Si el transport fos perfecte i fins i tot el flux de materials segur, no seria
necessari tenir cap tipus d’existències als magatzems. Les carretades de matèries primes
arribarien a l’hora i en l’ordre i les quantitats planejades i directament passarien a la zona de
producció. Això estalviaria molts diners, perquè donaria una facturació molt ràpida i així
disminuiria la quantitat de diners lligats en estoc de materials. Amb un mal transport ens
veiem obligats a tenir existències més grans.”Aquesta declaració també descriu el concepte
de "moll al pis de la factoria" en el qual ni tan sols no s’emmagatzemen els materials nous
abans d’entrar a producció.
La tècnica va ser adoptada posteriorment i publicitada per l’empresa Toyota Motor
Corporation de Japó com part del seu sistema de producció, anomenat Toyota Production
System (TPS).
Les corporacions japoneses no es poden permetre grans quantitats de terreny per a
productes finals de magatzems. Abans dels anys 1950, es creia que això era un
desavantatge ja què forçava la mida del lot de producció per sota la mida de lot
econòmic. El resultat era la poca inversió que es podia fer a la factoria.
El cap d’enginyers a Toyota durant els anys 1950, Taiichi Ohno, va examinar la
comptabilitat i es va adonar que un altre mètode era possible. La factoria podria
implementar el JIT, la qual cosa exigiria que l’empresa fos més flexible i reduiria els
costos fixos de magatzem i així reduiria la mida de lot econòmic per encaixar-lo amb
l’espai de magatzems disponible. JIT és considerat ara per Ohno com un dels dos 'pilars'
del Sistema de Producció de Toyota.
Per això durant un període d’uns quants anys, els enginyers de Toyota redissenyaren
models de cotxes per a estandarditzar processos de producció com ara pintar amb esprai i
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la soldadura. Toyota va ser un dels primers a aplicar sistemes robòtics flexibles per a
aquestes tasques. Alguns dels canvis eren tan simples com estandarditzar els diàmetres
del forat que s’utilitzaven per ajuntar diferents peces. El nombre i tipus de tasques es
reduïen per estandarditzar tipus de peces i eines. En alguns casos, les peces idèntiques es
podrien utilitzar en uns quants models.
Portar el procés d’emmagatzematge en parts va permetre només emmagatzemar una
petita part de l’estoc a cada estació de la cadena de muntatge. Quan una peça s’utilitzava,
automàticament actuava com una senyal per produir o demanar una substitució.

•

Filosofia

Els sistemes JIT no són un mètode simple que pot adoptar una companyia; té una
filosofia sencera que la companyia ha de seguir en ordre per evitar les seves caigudes.
Les idees d’aquesta filosofia vénen de moltes disciplines diferents incloent-hi estadística,
enginyeria industrial, gestió de la producció i ciència del comportament.
En la filosofia d’estocs del JIT hi han opinions sobre com es considera l’inventari ja que
aquest es el primer principi que hi ha darrere del JIT.
L’inventari es vist com costos o malbaratament, en comptes d’un valor afegit, al contrari que
el pensament tradicional. Això no vol dir que el JIT no sigui conscient que l'inventari que
elimina tingui efectes en la fabricació. Sota aquesta filosofia, els negocis es fomenten en
eliminar l’inventari que no compensa assumptes de fabricació, i per millorar constantment
es creen processos de manera que es pugui prescindir de l'inventari. En segon lloc,
permetent qualssevol tipus d’estoc habitual, la direcció pot ser que ho vegi com una
necessitat innecessària. Llavors la direcció es pot veure temptada a guardar existències per
amagar problemes dins del sistema de producció. Aquests problemes inclouen reserves en
centres de treball, fiabilitat de màquines, variabilitat de procés, manca de flexibilitat
d’empleats i equip, i capacitat insuficient entre altres coses.
El JIT podria ser doncs: “el material correcte, al temps correcte, al lloc correcte, i en la
quantitat exacta" però les seves implicacions són amples per als tècnics encarregats de la
tasca d’implementar-lo dins de l’empresa.

•

Aspectes Importants

JIT tracta l’inventari com una de les set mudes, i com a tal la seva pràctica implica el
propòsit filosòfic de reduir a zero l’inventari. Zero inventari vol dir que la producció no es
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protegeix d’agents externs. Com a resultat, els agents externs que redueixen el
subministrament d’aportació poden fàcilment alentir o aturar la producció amb
conseqüències negatives significatives. Per exemple, Toyota va patir una baixa d’un
proveïdor essencial com Aisin a resultat d’un incendi a la fabrica el 1997 que deixava
incapaç de complir les ordres de demanda de Toyota. Als EUA les vagues de ferrocarril del
1992 afectaren a General Motors havent de tancar una planta de treballadors de 75,000
temporalment mentre no tenien el flux d’aportacions que es necessitava a la factoria.
Aproximació al Cost de Transacció
JIT redueix l’inventari en una empresa, a no ser que s’utilitzi per tota la cadena de
subministrament, aleshores s’utilitza a les empreses proveïdores perquè siguin elles les que
assumeixin tenir aquest inventari. Aquest efecte va ser investigat per Newman (1993) que
trobava que de mitjana els proveïdors al Japó incrementaven el preu del producte als
clients de JIT un 5%.
Assumptes mediambientals
Durant el naixement del JIT gran part dels lliuraments diaris sovint eren fets per bicicleta,
amb l’augment en escala de la producció ha vingut l’adopció de furgonetes i camions per a
aquests lliuraments. Cusumano (1994) ha subratllat els problemes potencials i presents que
això provoca pel que fa als embussos i al estar funcionant a base de combustibles fòssils.
Això viola tres principis del JIT: 1) Temps; malgastat en embussos 2) Inventari;
específicament en transport d’ inventari i 3) improductiu; respecte a gasolina o dièsel
cremat mentre no es mou físicament.
Volatilitat de preu
JIT assumeix un nivell d’estabilitat de preus dels proveïdors, per tant pot ser bo no mantenir
cap tipus d’estoc, si els preus es mantenen igual. Si, per al contrari, preveiem que els
proveïdors augmentaran el preu del seu producte, si que es bo mantenir algunes matèries
emmagatzemades.
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Volatilitat de qualitat
JIT suposa que la qualitat del proveïdors disponibles roman constant gradualment. Si no,
l’empresa pot guardar estocs de productes de la qualitat estàndard si preveu que la qualitat
pot variar en un període de temps.
Estabilitat de demanda
Karmarker (1989) subratlla la importància d’una demanda relativament estable pot ajudar a
assegurar un producció també estable i preveure les tarifes del producte. Karmarker sosté
que sense un component estable significatiu de demanda, JIT es torna insostenible en el
cost de producció de grans demandes.

•

Aplicacions

Alguns dels resultats inicials a Toyota eren horribles, però per contra a allò una quantitat
enorme d’efectiu apareixia, aparentment d'enlloc, ja que l'inventari de dins del procés era
venut i construït a fora. Això per si mateix generava un gran entusiasme en la gerència
superior.
Un altre efecte sorprenent era que el temps de resposta de la factoria es disposava al
voltant d’un dia. Això millorava la satisfacció de clients proporcionant vehicles normalment
en un o dos dies de retard des de la demanda.
També molts vehicles es començaven a construir a partir d’una ordre, completament
eliminant el risc de que no es vendrien. Això va fer que la companyia fos mes segura, ja
que s’eliminava una font essencial de risc.
Des que els muntadors ja no tenien una elecció de quina part utilitzar, totes les parts
havien d’encaixar perfectament. El resultat va ser una millor en la qualitat del producte.
Finalment, Toyota redissenyava totes les parts dels seus vehicles per eliminar o
eixamplar toleràncies, mentre simultàniament implementant controls estadístics prudents.
Toyota havia de provar i entrenar proveïdors de peces per assegurar-ne la qualitat i el
lliurament. En alguns casos, la companyia eliminava proveïdors múltiples.
Quan un problema de procés o les males peces emergien en la cadena de fabricació, la
cadena de fabricació sencera s’havia d’alentir o fins i tot aturar-se. Durant la primera
setmana, les aturades de línia ocorrien gairebé cada hora. Però al final del primer mes, la
proporció havia caigut a unes quantes aturades de línia per dia. Després de sis mesos,
les aturades de línia tenien tan poc efecte econòmic que Toyota va instal·lar una línia
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d’alarma, similar a un autobús per sol·licitar la parada, que permetia a qualsevol
treballador en la cadena de fabricació demanar una aturada de línia per a un problema de
procés o qualitat. Fins i tot amb això, les aturades de línia queien a algun per setmana.
El resultat era una factoria que es convertia en l’enveja del món industrialitzat, i s’ha
emulat de llavors ençà àmpliament.
La filosofia del JIT va ser aplicada també a uns altres segments de la cadena de
subministrament en uns quants tipus d’indústries. En el sector comercial, significava
eliminar un o tots els magatzems en l’enllaç entre la factoria i el punt de venta final.

•

Beneficis

Com que la majoria de les companyies utilitzen el sistema d’inventari més ben ajustat per
la seva companyia, el sistema d’inventari JIT pot tenir molts beneficis que en resulten. Els
beneficis principals de JIT són:
1. Els temps d’instal·lació són reduïts al magatzem. Reduint el temps d’instal·lació per
ser més productius permet a la companyia veure amb claredat el procés de
producció i poder detectar millor les àrees que necessitin més ajuda o millora.
2. Els fluxos de béns des del magatzem fins als prestatges es milloren. Tenir empleats
centrats en les àrees específiques del sistema permetrà que processin mercaderies
més ràpidament en comptes de tenir-los fent masses treballs durs alhora i simplifica
a més les tasques actuals.
3. Utilitzar empleats que posseeixen habilitats múltiples més eficaçment. Preparar els
empleats per treballar en diverses parts del sistema del cicle permetrà que les
companyies utilitzin els treballadors en situacions d’escassetat de personal i també
quan hi ha una gran demanda d’un producte particular.
4. Millor consistència de planificació i consistència de les hores de treball dels
empleats. Si no hi ha cap demanda d’un producte actualment, els treballadors no
han d’estar treballant. Això pot estalviar els diners de companyia no havent de pagar
treballadors per una feina no completada o els podria centrar-los en unes altres
feines al voltant del magatzem que no es faria necessàriament un dia normal.
5. Èmfasi augmentat en relacions de proveïdor. Cap companyia no vol una pausa en
el seu sistema d’inventari que crearia una disminució de subministraments. Tenint
una relació de confiança amb el proveïdor significa que pugui confiar a tenir els
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materials quan els necessita per satisfer la companyia i donar una bona imatge de
cara al mercat general.
6. Els subministraments depenen del temps que manté productius els treballadors i els
negocis se centraven en la facturació. Tenir centrada la direcció en detectar els
errors en la producció farà que els empleats treballin més per assolir els objectius
de la companyia i que reportarà beneficis el termes de satisfacció de feina,
promoció o sous més alts.

5.2. Lean manufacturing
El lean manufacturing és una filosofia de direcció del procés obtinguda principalment del
Sistema de Producció de Toyota (TPS), juntament amb altres i diverses fonts. És considera
important per voler incidir en les 7 mudes de les que parla el sistema de producció Toyota
per tal de millorar el servei als clients de manera global.
El Lean sovint està relacionat amb les Six Sigma a causa de l’interès per la metodologia en
la reducció de la variació del procés, és a dir en voler un procés constant i per tant segur. El
creixement constant de Toyota tot utilitzant aquestes eines ha fet que es converteixi en
l’empresa més important del món en aquest sector i ha volgut centrar l’atenció en com ha
arribat fins a aquest punt, posant el Lean en el centre de la ciència de la direcció durant la
primera dècada del segle XXI.

“ Les xifres de vendes totals de Toyota durant el 2007, l’han convertit
el en líder mundial de vendes d’automòbils, per davant del gegant
General Motors. El fabricant Oriental ha arribat a fabricar un total de
9,51 milions d’unitats davant dels 9,26 milions de GM” segons
informa l’agència Reuters el dia 26 de desembre del 2007.

El Lean és vist per molts com l’ultima moda de direcció en el món de la reducció de costos.
Té per a molts l’avantatge d’un nom actiu molt descriptiu i ha estat, en molts casos, utilitzat
com un a bona aproximació a la reducció de costos. Això ha suposat que la paraula Lean
es pugui trobar en molts llocs, projectes i propostes. També ha estat significatiu per a molts
el fet que hagi topat amb els mateixos problemes d’aplicació que aquelles altres
aproximacions a la reducció de costos i ha creat un nivell de desconfiança en alguns punts
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sobre la seva eficàcia. Alhora, hi ha prou aplicacions de gran èxit (encapçalades per
Toyota) que fa que les opinions sobre el Lean siguin força variants.

•

Descripció

Per a molts, Lean és el conjunt de les eines del TPS, que ajuden a la constant identificació i
a la eliminació del malbaratament (muda), la millora de la qualitat, i reducció del temps de
producció i dels costos. Les eines japoneses de Toyota són bastant utilitzades dins del
Lean.
Per resoldre el problema del malbaratament (mudes), el Lean té unes quantes 'eines' a la
seva disposició. Aquestes inclouen, per exemple, el procés de millora contínua (kaizen), les
"5’s" o el poka-yoke. D’aquesta manera podem aconseguir una aproximació molt similar a
altres metodologies de millora.
Hi ha un segon punt de vista del Lean, promogut per Toyota, que es centra el la millora del
flux, o suavitat en el treball (eliminació constant de la irregularitat o mura) a traves del
sistema i no utilitzant les mudes per si mateix. Les tècniques per millorar el flux inclouen
l’anivellació de producció i la producció “pull” (per mitjà del kanban).
La diferència entre aquests dos punts de vista no és l’objectiu sinó la necessitat
d’aconseguir-lo. L’aplicació del flux constant en la producció exposa problemes de qualitat
que ja existien i així es produeix com a conseqüència una reducció de les mudes.
L’avantatge d’aquest sistema es que amb la utilització d’un flux constant s’aconsegueix una
visió i una amplia perspectiva del sistema, mentre que només amb les mudes podíem caure
en algun error sense adonar-nos-en.
Lean i TPS es poden veure com un conjunt indirectament connectat i preparat per potenciar
la reducció de costos a traves de l’eliminació dels malbarataments. Aquests principis
inclouen: “Pull”, qualitat total, minimització de les mudes, millora contínua, flexibilitat, crear i
mantenir una forta relació amb proveïdors, automatització, mantenir un flux en la producció i
el control visual. La naturalesa desconnectada d’alguns d’aquests principis potser ha fet
que el TPS hagi crescut pragmàticament des de 1948 com a resposta dels problemes que
veia dins de la seva pròpia producció.
Per tant, avui en dia, es creu que és millor aprendre noves tècniques a partir de les idees
anteriors ja posades en pràctica que no pas basar-se en continguts teòrics. Segons Toyota
la metodologia no és l’eina, sinó l’aplicació de muda, mura i muri per exposar els problemes
sistemàticament i utilitzar les eines allà on no es pot aconseguir l’objectiu. Així les eines

Manual d’implantació d’eines LEAN per a la millora d’una oficina tècnica

Pág. 21

són, segons el seu punt de vista, grups de treball adaptats a diferents situacions i
d’aquesta manera poden donar solució a qualsevol problema que sorgís en el sistema.
El TPS té dos pilars fonamentals: el JIT i l’automatització intel·ligent. Si la producció 'flueix'
perfectament llavors no hi ha cap inventari, Si es produeix només segons les
característiques valorades per el client, aleshores es simplifica el disseny del producte i es
centra la producció en aquestes que el client valora. L’altre pilar del TPS és l’aspecte molt
humà de l’automatització per la qual cosa l’automatització s’aconsegueix amb un tacte
humà.
Això vol dir de dotar de certa intel·ligència a les màquines, suficient per adonar-se quan
estan treballant anormalment i saber indicar-ho mitjançant un sistema d’alarmes. Així els
humans no han de controlar la producció normal i només han de centrar-se sobre l’anormal
o averies. Tot això provoca una reducció de la càrrega de treball humana, cosa molt
desitjada, ja que treu molta activitat rutinària i repetitiva per als humans que no són tant
eficaços en aquest tipus de feina.
El Lean és centra, per tant, en portar les coses correctes, al lloc correcte, a l’època
correcta i en la quantitat correcta per aconseguir flux de treball perfecte minimitzant residus,
sent flexible i capaç de canviar. S’exigeix principalment que aquests conceptes de flexibilitat
i canvi permetin un anivellament de la producció, utilitzant eines com SMED, que tenen els
seus símils en altres processos com els R&D.
La flexibilitat i habilitat per canviar no es molt variada i sovint tampoc molt cara. És més
important que tots aquests conceptes s’han d’entendre, apreciar-se, i ser assumits pels
empleats que construeixen els productes i per tant dominar els processos que entreguen
valor al producte. Els aspectes culturals i directius del Lean són possiblement més
importants que les eines presents o metodologies de la producció mateixa.
El Lean apunta a fer el treball simple, que es pugui entendre, realitzar-lo i sortir-se’n d’una
manera fàcil. Aquests tres punts són la base del pensament Lean i són una de les millors
maneres per acollir-lo dins de l’estructura organitzativa. Aquest és el procés emprès per
Toyota com a ajuda cap els seus proveïdors per millorar la seva pròpia producció.

•

Història del pensament de reducció de residus

Abans del segle XX Alguns exemples
La majoria dels objectius bàsics de Lean són de sentit comú i els exemples documentats es
poden veure a partir de Benjamin Franklin.
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Això es el que diu el llibre Poor Richard's Almanack, sobre les pèrdues de temps: "El que
de manera desocupada perd 5 xílings de temps de treball, es el mateix que llençar 5
xílings al riu directament.” Creia que evitar costos innecessaris podria ser més profitós que
augmentar vendes: "Un penic guardat són dos penics nets. Un clau per dia són quatre
penics a l’any. Estalviï i tindrà."
Franklin torna a parlar en el seu llibre The way to whealt sobre l’inventari innecessari: "Els
anomena béns; però, si no vigila, acabaran portant-li problemes. Espera que es vendran
barat, i, potser, els podrà acabar venent per menys del que costen, però si no té cap ocasió
per a vendre’ls, se’ls haurà de quedar vostè. “ Henry Ford va citar Franklin com a influència
essencial sobre les seves pròpies pràctiques de negoci, que incloïen fabricació JIT.
El concepte de malbaratament en les feines va ser descrit per Frank Gilbreth que veia que
els paletes s’inclinaven per agafar maons del terra. El manobre s’acotava per agafar un pes
de 2,3kg, i es passava el dia ajudant al paleta subministrant-li maons. La introducció d’una
bastida que repartia els maons al nivell de la cintura, permetia als paletes treballar
aproximadament tres vegades més de pressa, i amb menys esforç.
Segle XX
Frederick Winslow Taylor, el pare de direcció científica, introduïa el què ara són anomenats
estandardització i millor desplegament de pràctica: "I quan un obrer proposa una millora, la
política de la direcció hauria de fer un anàlisi exhaustiu del mètode nou, i si és necessari
dirigir una sèrie d’estudis per determinar acuradament el benefici relatiu entre suggeriment
nou i la forma de producció vella. I si es troba que els mètodes nous son superiors als vells,
s’hauria d’adoptar aquest mètode nou com l’estàndard i aplicar-lo arreu " (Principis de
Direcció Científica, 1911).
Taylor també advertia explícitament sobre preu per peça o quan les millores de rendiment
redueixen la necessitat de treball dur: "... desprès de que un obrer hagi vis com el preu per
peça disminueixi degut al bon funcionament de l’empresa, i això li reporti una millora del seu
sou o de les condicions laborals, tindrà més present el seu paper dins de la producció i farà
que es converteixi en una persona que contínuament pensi en la millora de la producció i es
senti implicada dins de l’empresa, així mateix, també podrà veure amb més facilitat tots
aquells errors que trenquen la cadena i aportar millores i solucions per fer-la més efectiva.”
Això és ara un dels fonaments del Lean, perquè és obvi que els treballadors no reportaran
les millores que pensen que les poden deixar sense feina.
Els industrials americans reconeixien l’amenaça que el treball barat suposava per als
treballadors
durant els anys 1910, i explícitament manifestaven el Lean com a
contramesura d’aquests sous baixos.
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Henri Towne, President de la Societat Americana d’enginyers Mecànics, escrivia el Prefaci
a la Direcció de Botiga de Frederick Winslow Taylor (1911), "Estem orgullosos dels sous
alts que hi ha per tot el nostre país, i gelosos dels productes que es fabriquen amb mà
d’obra barata en altres països. Per mantenir aquesta condició i reforçar el nostre control de
mercats nacionals, i, sobretot, ampliar les nostres oportunitats en mercats exteriors on hem
de competir amb els productes d’unes altres nacions industrials, hauríem de donar la
benvinguda i fomentar totes les influències que tendeixen a augmentar el rendiment dels
nostres processos productius."
Ford fa els primers passos
Henry Ford va continuar fixant-se en els focus de malbaratament o mudes, mentre
desenvolupava el seu sistema de fabricació. “L’èxit de Ford ha espantat el país, gairebé al
món, financerament, industrialment i mecànicament. Contradient algunes opinions sobre
l’eficiència veritable, com l’augment constant de la qualitat, augment considerable de sou
als treballadors, i una reducció constant del cost per al consumidor. Amb aquestes
tècniques s’ha aconseguit ràpidament grans beneficis per als fabricants.” Ford va descriure
nombrosos exemples de la vida quotidiana en que es podien veure clarament els errors de
que parlava i va fer entenedor el seu concepte de la millora contínua, que incloïa la reducció
de peces inútils i l’optimització de la producció.
Toyota desenvolupa pensament Lean
El desenvolupament de Toyota d’idees que més tard es convertirien en eines Lean podria
haver començat cap als inicis del segle XX amb Sakichi Toyoda i el seu negoci tèxtil. Els
telers s’aturaven quan es trencava un fil, cosa que va ser un dels principis de
l’automatització. Toyota va iniciar la seva experiència amb el JIT cap al 1934, quan va
passar de produir teixits a construir el seu primer cotxe.
Kiichiro Toyoda, fundador de Toyota Motor Corporation, dirigia el treball dels bastidors de
motors i va descobrir molts problemes en la seva fabricació. Va creure convenient aturar la
producció d’una qualitat pobre per estudiar-ne cada etapa del procés. El 1936 Toyota va
aconseguir la producció de camions per al govern Japonès i d’aquesta manera s’enfrontava
a nous problemes que farien desenvoluparien els equips de millora contínua o kaizen.
Posteriorment va ocórrer que els nivells de demanda al Japó varen baixar i el mètode de la
gran producció en sèrie a baix cost va tenir poca importància i va desestabilitzar l’economia
de l’empresa. Visitant alguns supermercats als EUA Taiichi Ohno va veure que la
planificació del treball no hauria de ser conduïda pel departament de vendes ni pels
objectius de la producció, sinó per vendes reals. Donat la situació financera en aquest
període, l’idea de produir per damunt de la demanda no era la millor opció i es va començar
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a introduir el concepte de Pull, basat en que la demanda estira, es a dir, que la producció va
estretament lligada a la demanda dels clients.
Va ser amb Taiichi Ohno a Toyota que tots aquests temes s’unien. Constriui una escola
interna que treballava aquests pensaments i en la millora de tot el procés de manera
contínua que posteriorment es va convertir en el Toyota Production System (TPS)La
producció Lean s’està desenvolupant principalment a partir del TPS i de moltes altres fonts.
Normand Bodek escrivia el següent en el seu prefaci en una reimpressió del llibre Today
and Tomorrow de Ford (1926):
"Primer vaig fixar-me en els conceptes del Just a Temps (JIT) i el sistema de producció de
Toyota el 1980. Posteriorment tenia l’oportunitat de presenciar la seva aplicació actual a
Toyota en una de les nostres nombroses missions d’estudi japoneses. Allà vaig coneixer
Mr. Taiichi Ohno, el creador del sistema. Quan li fèiem preguntes sobre el que va inspirar
el seu pensament, només reia i deia que ho aprenia tot des del llibre de Henry Ford."
Aspectes del TPS com el rigor i l’aprenentatge continu han creat la base del Lean.

•

Tipus de malbaratament. Les set mudes

L’eliminació de malbaratament és l’objectiu principal del Lean, Toyota definia tres tipus de
malbaratament: muda o treball no que no tenia valor afegit, muri o sobrecàrrega i mura o
treball sense valor afegit.
Per posar un exemple d’aquesta idea, Shigeo Shingo observà que és només l’ultima volta
cargol la que estreny, la resta és tot moviment. Aquesta definició és clau per distingir
entre una activitat que afegeix valor, el malbaratament i l’adició de treball extra que no
afegeix valor. El treball que no afegeix valor és doncs, el malbaratament que s’ha
d’estudiar sota condicions de treball. És clau fer, o calcular, la mida d’aquests
malbarataments per demostrar l’efecte dels canvis aconseguits i per tant el camí cap a
l’objectiu.
L’esforç per aconseguir el JIT exposa molts problemes de qualitat que havien estat
amagats per els estocs entremitjos, forçant un flux estable que només contingui passos
que afegeixen valor al producte, aquests problemes es tornen visibles i s’han de tractar
obligatòriament.
Muri és tot el treball sense valor afegit que la direcció imposa als treballadors i màquina a
causa d’una organització pobra, com ara portar pesos pesats, moure coses, tasques
perilloses, etc. Totes aquestes tasques estan empenyent una persona o una màquina
més enllà dels seus límits naturals. Això pot estar demanant un nivell més gran d’actuació
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cap al procés, que es pot manejar sense prendre dreceres i modificar informalment
criteris de decisió. El treball irracional és gairebé sempre una causa del muri.
Connectar aquests tres conceptes és una prioritat primordial. En primer lloc, Muri es
centra en la preparació i planificació del procés, o quin treball pot ser evitat anteriorment
per el disseny. Seguidament, Mura se centra en la posada en practica i l’eliminació de
variació en la planificació o nivell d’operacions, com la qualitat i el volum. El tercer, Muda,
apareix després que el procés sigui a lloc i comenci a funcionar. Es veu a través de
variació en producció.
És feina de la direcció examinar la Muda, o malbarataments, en els processos i eliminar
les causes més profundes considerant les connexions entre Muri i Mura del sistema.
Muda i Mura han d’alimentar altra vegada al Muri, o planificació, com a escenari per al
pròxim projecte.
Els observadors que han visitat les plantes de Toyota han après a veure les mudes per
poder utilitzar-les com la matrius dels seus projectes d’organització i aprendre a
implantar-les en altres sectors o empreses.
Les set mudes originals són:
•

Sobreproducció (producció davant demanda)

•

Transport (productes que es mouen quan no es requereix)

•

Espera (espera cap al pròxim pas de producció)

•

Inventari (tots els components i el producte final que no es processat)

•

Moviment (gent o equip que es mou o que camina més que el demanat realitzar el
processament)

•

Sobre Processar (a causa d’eines de mala qualitat o al disseny del productes)

•

Defectes (l’esforç implicat a la detecció de defectes)

Algunes d’aquestes definicions poden semblar força 'idealistes' però aquesta definició
clara és important.
La identificació clara de treball que no afegeix valor, diferent del malbaratament o del
propi treball, és important per a identificar els problemes que hi han darrere el procés de
treball actual i poder desafiar-los posteriorment. En paraules de Taiichi Ohno "s’ha
d’eliminar muda, mura i muri completament".
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Aplicacions del Lean

Enginyeria de sistemes
Lean és molt més que retallar costos en una fàbrica. Una idea que s’utilitza sovint és que
la majoria dels costos s’assignen durant el procés de disseny d’un producte i sovint un
enginyer especificarà els materials familiars, segurs i processaments més econòmics i
eficaços. Això redueix el risc del projecte, és a dir, el cost a l’enginyer, mentre que
augmenta riscs financers, i disminueix els beneficis. Les bones organitzacions
desenvolupen i revisen una llista de control per revisar dissenys de productes.
Les companyies sovint han de mirar més enllà per trobar oportunitats per millorar el cost i
el funcionament global de la companyia. En la enginyeria de sistemes, els requisits es
revisen amb el departament de màrqueting i representants de clients per eliminar
requisits costosos. Els elements compartits es poden desenvolupar conjuntament, els
requisits s’assignen a la disciplina més econòmica. Per exemple, les adaptacions es
poden moure cap al software, i realitzar els càlculs des d’una aplicació electrònica en
comptes d’una mecànica. Una altra aproximació és escollir la connexió o mètodes de
transport més són barats o utilitzar components estandarditzats que permetin entrar en
un mercat competitiu.
Lideratge Lean
El paper dels líders dins de l’organització és l’element fonamental per sostenir el progrés
del pensament Lean.
Els membres experimentats en kaizen a Toyota, per exemple, sovint utilitzen el concepte
de "Senpai, Kohai," i "Sensei", ja que ells se senten importants de poder transferir la
cultura de Toyota cap a totes les vies de producció de l’empresa. Això només pot passar
quan els membres més experimentats de Toyota guien i entrenen constantment els
menys experimentats cap a líders en Lean.
Lean i el sector serveis
Algun estudi sobre l’aplicació del Lean en els sectors públics a confluït que aquest
mètode podrien ser aplicat, però que la majoria dels resultats havien estat aconseguits
utilitzant una gama més restrictiva de tècniques que les que el Lean proporciona.
Com que el Lean aplicat a serveis necessàriament ha de prescindir d’alguna de les seves
eines, es podria donar el cas que la gent no veiés tant directament com en altres sectors
com funciona i quin impacte té. Això fa que sigui més difícil fer veure que és una aplicació
necessària dins d’una empresa de serveis. Es dona el cas també que alguns exemples
de tècniques o eines de fabricació necessitin ser traduïts a un context de servei, que fins
ara no ha rebut el suficient ressò o publicitat per al seu desenvolupament. El resultat
d’això es que cada aplicació segueix el seu camí, com els primers enginyers industrials
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de Toyota. Això remarca la importància sobre d’interès per fomentar i protegir aquests
desenvolupaments experimentals.
Hi ha molts exemples positius en el sector serveis com serveis de venda de cotxes,
control d’admissions en hospitals, processos administratius, etc.. que han aportat a
importants resultats. En aquest moment, però, el volum d’estudis fets sobre el sector
serveis respecte l’industrial ens demostra que encara hi ha moltes possibilitats.
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6. MÈTODES QUE ES CONSIDEREN
Mètodes de gestió
Els mètodes de gestió són tots aquells mètodes que impliquen un canvi de l’estructura de
l’empresa, un canvi en els mètodes de treball, en les distribucions dels departaments i que
en general aporten una millora de cara al producte de l’empresa, com ara, un ràpid disseny
del producte, un augment de la qualitat, costos baixos, menor temps de reacció i
optimització de tràmits.
•

Enginyeria concurrent o simultània

•

Gestió participativa. Empowerment

•

La qualitat total

•

TPM. Manteniment total de la productivitat

6.1. Enginyeria concurrent o simultània
•

Introducció

Estem entrant en el nou segle, amb companyies que van funcionar en el segle XX amb
dissenys administratius del segle XIX. Davant un nou context, sorgeixen noves modalitats
d’administració, entre elles hi ha l’enginyeria simultània, fonamentada per la premissa que
no són els productes, sinó els processos que els creen els que duen a les empreses a l’èxit.
Els bons productes no fan guanyadors; els guanyadors fan bons productes. El que han de
fer les companyies és organitzar-se entorn del procés.
Les operacions fragmentades situades en departaments especialitzats, fan que ningú
estigui en situació d’adonar-se d’un canvi significatiu, o si se’n adona, no pot fer res referent
a això perquè surt del seu radi d’acció, de la seva jurisdicció o de la seva responsabilitat.
Això és conseqüència d’un concepte equivocat d’administració organitzacional. Un procés
de negocis és un conjunt d’activitats que reben una o més aportacions per a crear un
producte de valor per al client.
L’enginyeria simultània significa tornar a començar arrencant de nou; no és fer més amb
menys, és amb menys donar més al client. L’objectiu és fer el que ja estem fent, però fer-lo
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millor, treballar més intel·ligentment. És redissenyar els processos de manera que aquests
no estiguin fragmentats. Llavors la companyia els hi podrà arreglar sense burocràcies i
ineficiències.
•

L’enginyeria concurrent

Pròpiament parlant: "l’enginyeria concurrent és la revisió fonamental i el redisseny radical
de processos per a arribar a millores espectaculars en mesures crítiques i actuals de
rendiment, tals com costos, qualitat, servei i rapidesa”.
Es pot definir l’enginyeria concurrent com el conjunt de tècniques destinades a escurçar el
temps de desenvolupament dels projectes, incorporant la veu del client i garantint al mateix
temps la qualitat del producte durant tot el seu cicle de vida, des del disseny fins al
reciclatge, mitjançant la realització simultània d’activitats i el treball en equips
multidisciplinaris. L’enginyeria concurrent permet també la contenció dels costos totals del
cicle de vida del producte i, encara més important, constitueix un avantatge competitiu pel
fet que permet posicionar els productes en el mercat en un breu termini de temps.
La idea bàsica sobre la qual se sustenta l’enginyeria concurrent respon en certa manera al
sentit comú, i consisteix a iniciar les activitats del projecte com més aviat millor, fent
participar des del principi tots els departaments implicats (disseny, desenvolupament,
producció, màrqueting, compres, etc.), com també els proveïdors.
La tècnica de l’enginyeria simultània o concurrent, és la forma més ràpida i eficient per
obtenir una solució òptima del disseny en prestacions, qualitat, cost i termini de lliurament
(o temps de reacció).
Això s’aconsegueix recollint els coneixements i l’experiència de totes les àrees de
l’empresa, dels proveïdors i dels clients des de les primeres etapes de planificació d’un nou
producte.
El desenvolupament d’un nou producte és, doncs, el resultat de la contínua interacció d’un
equip multifuncional i multiempresarial els membres del qual treballen en estreta
col·laboració des del començament fins al final en les diferents fases sobreposades del
projecte.
Una eina que s’ha utilitzat en aquest desenvolupament ha estat l’enginyeria simultània, que
interrelaciona les activitats de màrqueting, disseny, laboratori, fabricació, enginyeria, costos,
control de producció, així com els proveïdors. Com s’ha dit, l’objectiu bàsic de l’enginyeria
concurrent és la disminució en el temps total transcorregut des de la detecció d’una
necessitat fins a la comercialització d’un producte.
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La importància de l’acceleració d’aquest procés rau en diversos factors:
•

L’avantatge competitiu derivat d’aconseguir el mercat abans que els competidors i
assolir, d’aquesta manera, un millor posicionament. No ser prou ràpid pot fer que un
competidor faci obsolet un nou producte encara en desenvolupament.

•

La vida cada vegada més curta dels nous productes. Un mes d’endarreriment en el
llançament és un mes menys disponible per a l’explotació comercial.

•

La incapacitat dels departaments de màrqueting de predir les tendències del mercat
a llarg termini. Una vegada detectada l’oportunitat de mercat, s’ha de satisfer abans
que quedi obsoleta per un canvi en les preferències dels clients.

Aquest objectiu principal s’acompanya d’altres objectius parcials, no per això menys
importants, com són la reducció dels costos totals, l’augment de la qualitat i la fiabilitat
global del producte, com també l’incrementa del valor afegit. Aquest últim aspecte implica
un canvi d’enfocament radical per part dels tècnics, que han d’anteposar al seu criteri la
visió del producte per part del client. Això comporta elaborar un conjunt de requeriments i
condicionants molt més complets i, en definitiva, un millor coneixement del problema ja des
de les etapes més inicials.
En conseqüència, l’enginyeria concurrent és pròpia de sectors altament competitius
(automoció, electrònica de consum, etc.). No obstant això, qualsevol empresa amb
activitats de disseny, desenvolupament i fabricació de productes en pot treure profit, encara
que d’una manera diferent d’acord amb la seva mida i estructura. És aquest el nostre
objectiu, aplicar-la dins d’una empresa de serveis com ara una oficina tècnica.
Els punts bàsics per al bon funcionament de l’enginyeria concurrent són:
•

Implicar al client i als proveïdors des de l’inicia del projecte.

•

Crear equips multifuncionals de treball a través de les organitzacions matricials
dirigits per un project leader (cap de projecte)

•

Infondre un alt nivell de confiança a les persones, això és el «capital intangible» de
la nostra companyia i del nostre projecte.

•

Comprometre el personal de tots els nivells en els projectes i objectius de
l’organització.

•

Emfasitzar la comunicació, la formació i la participació.
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L’enginyeria concurrent comprèn, dins del model del procés d’innovació tecnològica, els
subprocessos de disseny i desenvolupament i la redefinició de processos productius
simultàniament. La interacció correcta entre aquests dos aspectes és precisament un dels
elements clau de l’èxit de l’enginyeria concurrent.

•

Relacions amb els proveïdors

S’han de classificar els proveïdors segons la seva capacitat per assumir aquest nivell de
col·laboració. És necessari assumir que el resultat òptim s’aconsegueix només després
d’un cert temps de rodatge. Un element clau d’aquesta estratègia consisteix a crear
proveïdors de mòduls a fi de simplificar l’arquitectura del producte i traspassar gran part de
la logística de relació amb proveïdors menors. Disposar d’una xarxa de proveïdors
adequada a la pràctica de l’enginyeria concurrent és un element clau de l’estratègia
empresarial de desintegració. Sense aquesta xarxa, el sistema no pot funcionar
adequadament. Si la xarxa no existeix s’ha de crear, i això sempre resulta difícil.
D’altra banda, la col·laboració amb els proveïdors a aquest nivell implica el compromís
d’establir relacions estables per a un període de temps suficient perquè es pugui produir la
integració de l’equip i el retorn econòmic de la inversió que això comporta. Aquesta
col·laboració amb el proveïdor a nivell de "soci" és incompatible amb polítiques de compres
orientades únicament a fomentar la competència i aconseguir, d’aquesta manera, baixos
costos.
L’enginyeria concurrent amb el proveïdor es pot donar a qualsevol nivell, ja sigui sobre el
producte o sobre el procés. L’equip d’enginyeria concurrent amb el proveïdor ha de
funcionar com qualsevol relació interdepartamental interna. La base de l’èxit és garantir un
flux d’informació constant i actualitzada. El desenvolupament realitzat pel proveïdor ha de
ser considerat com una activitat més del projecte amb caràcter general.
El bon desenvolupament de les relacions amb proveïdors externs depèn en gran manera
dels sistemes de comunicació de l’empresa. El primer element clau per a una col·laboració
profitosa és una clara comunicació de les tasques que cal fer i dels resultats esperats.
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Aquesta és, sens dubte, la millor manera de disminuir els conflictes, i cal establir clarament
les regles del joc a l'inici del treball. Així mateix, s’han de recordar les responsabilitats
transferides a tots els nivells i els pactes de confidencialitat (dificultat important) i, si
s’escau, les penalitzacions, especialment en activitats dins del camí crític de la planificació.
La concurrència no tan sols s’ha de donar entre l’empresa i el proveïdor, sinó també entre
els proveïdors interrelacionats entre si a través de les seves respectives peces. En aquests
casos, la comunicació entre els proveïdors és vital i ha de ser dinamitzada i pilotada per la
mateixa empresa, especialment quan sorgeixin conflictes. Això pot requerir personal
especialitzat en aquest tipus d’activitat.
•

Organització per projectes

La integració de coneixements necessària per a l’enginyeria concurrent, especialment en
projectes de millora i derivats, és incompatible amb la compartimentació que resulta de les
estructures amb departaments funcionals forts. És necessari disposar d’equips de projecte
liderats per directors capaços de conduir el projecte a través de les barreres funcionals. En
projectes petits o mitjans, la solució òptima pot ser una estructura de tipus matricial, en la
qual les àrees funcionals tinguin un pes semblant a la direcció del projecte, mentre que, en
projectes de gran envergadura, la millor solució sol ser la construcció d’equips
multidisciplinaris, totalment independents del poder de les àrees funcionals, i amb líders o
caps de projecte forts. És convenient que els equips multifuncionals incorporin diverses
visions (enginyeria de producte i de fabricació, màrqueting, finances, etc.) i que es
mantinguin actius almenys fins a l'inici de la producció.
Els líders de projecte poden procedir de diferents àmbits funcionals i la naturalesa del
projecte pot determinar certes preferències sobre aquest punt. Per exemple, un projecte
molt orientat a les demandes canviants del mercat pot ser liderat amb avantatge per una
persona del departament de màrqueting, mentre que un altre projecte amb un alt contingut
tecnològic serà liderat per una persona del departament d'R+D+i. D’altra banda, en
projectes d’aquest tipus, com és el desenvolupament de noves plataformes, la utilització de
coneixements altament especialitzats pot fer que l’estructura matricial depengui més de les
àrees funcionals.
Un últim aspecte que cal tenir en compte és que els equips multifuncionals propis de
l’enginyeria concurrent han de tenir cura especialment de la comunicació, i això
s’aconsegueix d’una manera òptima procurant que els seus diversos membres estiguin
físicament pròxims. Quan això no és possible, s’ha de disposar d’eines adequades per
compartir dades i informació en temps real.
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6.2. Gestió participativa. Empowerment
La gestió participativa dels plans de millora i desplegament de politiques es un sistema
orientat a la definició i execució de politiques i procediments que permeten aconseguir els
objectius globals de l’empresa, inclosos en el corresponent pla de millora, particularitzantlos i acordant-los a cadascun dels nivells d’organització des de la direcció fins a l’últim nivell
operatiu.
La millora continua és un valor que no pot ésser imposat als empleats, ha de sortir d’ells
mateixos. Empowerment és ajudar als empleats a prendre la propietat dels seus treballs de
forma que posin interès personal en millorar els resultats de l’organització.
Si be és a partir del desenvolupament del lideratge quan l’empowerment de les persones és
factible, la pregunta és: si transformem el lideratge transformem el sistema? o, si
transformem el sistema transformem el lideratge?
Implantar la Gestió per processos, és la clau per a poder administrar el procés de canvi i
enfocar tot el potencial que el rol dels dirigents pot generar al conjunt de persones de
l’organització.
Els objectius s’han d’acordar entre comandament i col·laborador. De fet, cada col·laborador
autodefineix els seus propis objectius i plans d’acció a partir dels del seu comandament
directe, contrastant-los col·lateralment amb els seus col·legues i establint quant cal, equips
multifuncionals per tal d’assolir-los.
La gestió participativa de les oficines desencadena accions que impulsen dràsticament les
millores en els àmbits de la qualitat, el cost, el termini de lliurament i l’ambient de treball, i
també els nivells de coneixements, la creativitat i l’aportació de tots els treballadors
delegant-los tota la responsabilitat possible.
Igual que succeeix en la gestió participativa dels tallers, la qualitat i la millora contínua són
la base de tota la gestió.
Per tal d’acréixer la utilitat, l’eficàcia i la capacitat de les oficines es consideren diferents
àmbits d’actuació:
Optimització de tràmits, processos administratius i sistemes de gestió
•

Autoconfecció de normes i fulls d’operació estàndard

•

Polivalència del personal
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La gestió participativa implica analitzar conjuntament amb tot l’equip els problemes de
l’empresa i fent un brainstorming amb la gent de l’equip per tal de determinar les millors
solucions.
Per exemple, factors que poden determinar una millora en l’espai de treball a través de la
gestió participativa poden ser, un cop investigats i treballats tots els casos:
•

Organització de l’oficina tècnica.

•

Pobra definició d’objectius, control i responsabilitats.

•

Manca de control d’errors de l’oficina tècnica.

•

Manca de base de dades tècniques, de productes i de clients.

•

Manca de comunicació estructurada i sistemàtica amb el taller.

Ens hem de centrar en les causes principals, i desenvolupar un pla d’accions per resoldre
cadascun dels problemes detectats. Aleshores s’ha de crear un equip de millora, per poder
englobar i treballar millor totes les tasques que es preveuen dur a terme.
Abans de la creació de l’equip de millora, cal fer un pla de formació, en el qual hi participi tot
el personal de l’oficina. Les propostes de millora hauran d’estar molt ben argumentades i
amb indicadors quantificats, incloent un balanç entre l’estalvi previst i el cost de l’aplicació
de la millora. No estar condicionat pel sistema informàtic que tinguem implantat.
Quan la millora implica un altre departament o secció, el responsables del departament o
en el seu cas el líder de la secció, haurà de ser partícip actiu, conjuntament amb l’equip, en
la seva implantació.
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6.3. La qualitat total
La qualitat total és una tècnica de gestió que persegueix l’èxit de l’empresa, fonamentant-la
en la qualitat de les persones, dels procediments i dels productes o serveis amb la
participació de tots, la millora contínua i l’orientació vers els clients. Es cerca, doncs, la
qualitat en la gestió global adreçant-la als treballadors, clients i accionistes, tot incidint en
els recursos humans des de les òptiques de la formació i la motivació.
Un pas previ en el desplegament de la filosofia de la qualitat total és l’assegurament de la
qualitat de productes i serveis en el disseny i els mitjans productius i logístics (homes,
màquines i materials) amb sistemes eficaços de prevenció i de resposta ràpida.
La definició de qualitat total es pot agrupar en dos grans grups:
•

Les que són essencialment operatives des del punt de vista intern de la organització
i que podríem sintetitzar en “qualitat és complir amb les especificacions.

•

Les que sacrifiquen la operativitat en un enfocament extern a la organització i per
tant més global. Les podríem sintetitzar en “qualitat és satisfer les necessitats i
expectatives dels clients (producte, servei, preu i normes).

Naturalment, els dos resultats utilitzats, no són en cap cas contradictoris ja que la segona
indica que els productes i serveis de la organització s’han d’orientar cap als clients, la
primera ens indica que un cop coneguts els requisits del mercat, aquests s’han de traduir a
especificacions útils per definir les activitats en el nucli de la organització.
Les activitats que s’utilitzen per aconseguir la qualitat constitueixen el que s’anomena
Qualitat total. Per tant, mentre que la qualitat és un atribut o conjunt d’atributs (producte,
servei, preu i normes) d’un producte o servei, la qualitat total és una manera de funcionar.
Una altre definició seria que la qualitat total és una activitat científica, sistemàtica i és
dirigida per tota la organització mitjançant la qual l’empresa es dona als seus clients a
través dels seus productes i serveis. De fet, es una manera de gestionar i per això s’està
imposant el nom de “Total Quality Management ” (TQM), que traduït seria Gestió Total de la
Qualitat.
El control total de la qualitat és un sistema efectiu dels esforços de varis grups en una
empresa per la integració del desenvolupament, el manteniment i de la superació de la
qualitat amb el fi de fer possibles la enginyeria, fabricació i servei, a satisfacció total del
consumidor i al cost més econòmic.
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La qualitat total és el conjunt de característiques d’un producte que satisfan les necessitats
dels clients i en conseqüència, fan satisfactori el producte. En aquest significat, li podem
afegir un concepte complementari important : la Qualitat també consisteix en no tenir
deficiències.
Si la qualitat consisteix en facilitar productes satisfactoris per al client, s’haurà d’implicar en
ella a totes les activitats mitjançant les quals s’aconsegueixi aquesta satisfacció,
independentment del lloc de l’organització on es produeixi. Això significa obtenir:
•

La qualitat dels productes i processos.

•

La qualitat dels subministres.

•

La qualitat dels recursos, tant tècnics i humans com materials.

•

La qualitat de les activitats de gestió.

Respecte aquesta filosofia que pretén englobar a tota la organització i a totes les activitats,
es al que anomenem Qualitat Total. Però aquesta no és, únicament, una manera de
pensar. Es sobretot, un conjunt de principis i mètode que procuren la satisfacció dels clients
al menor cost.
Per entendre la Qualitat total, citarem un conjunt de fonaments bàsics:
1. Orientar la organització cap al client. Satisfer els requisits del client és el més important.
Amb aquest objectiu, la organització ha de girar entorn als processos que aporten el
valor afegit. Això implica superar la visió clàssica de que la responsabilitat de la Qualitat
és exclusiva del departament encarregat del producte o servei. L’acció d’altres tindrà
efectes, de més o menys grau, sobre el resultat final.
2. Ampliar el concepte de client. Podem concebre a la organització com un sistema
integrat per proveïdors i clients interns. Aplicar la Qualitat, significa que s’ha de satisfer,
també, les necessitats dels clients interns.
3. Gestionar basant-se en la prevenció. La idea és la de fer les coses correctament a la
primera. Es millor que les accions clàssiques de detectar i corregir. Es redueix la
necessitat d’aplicar accions de control, minimitzant costos.
4. Potenciar el factor humà. La Qualitat no es controla, es fa. I és realitzada per les
persones que formen la organització. Totes, sense excepció. Per tant, és imprescindible
establir una gestió dels recursos humans des de la motivació per la Qualitat i la
participació.
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5. Millora permanent. Sempre és possible fer les coses millor i adaptar-se més
precisament a les necessitats i expectatives del client que, per altre banda són
dinàmiques.
A W. Edwards Deming se’l recorda per els seus 14 punts, el cicle de Deming i les malalties
mortals que afecten a la indústria americana, Deming va observar l’industria americana i va
determinar un seguit de pautes o objectius per tal d’assolir la qualitat total. Els seus estudis
ens podran servir posteriorment per aplicar-los a l’oficina tècnica i afavorir així la qualitat de
l’empresa, del personal i finalment del producte final.
Els 14 punts de Deming són:
1. Crear constància (i consciència) d’objectius. Això significa que la direcció ha de
planificar per avui i per demà, a més ha d’oferir un esforç coordinat i organitzat per
arribar als objectius establerts per al futur. També significa lliurar-se dels terminis curts i
utilitzar eficientment la planificació de la qualitat. El pla a llarg termini, quant s’utilitza
com a excusa per generar ràpides devolucions, provoca que la organització falli; els
esforços no són eficaços i es poden perdre tots els guanys. Deming suggereix que la
constància d’objectius significa innovació, investigació i educació, una continua millora
del producte i del servei, i el manteniment de l’equip i planta.
2. Adoptar la nova filosofia. La cultura de la qualitat ha de formar part del variat treball
d’una organització. Deming suggereix que això, és en el que consisteix la transformació
de la direcció. Ja que la qualitat transformarà als treballadors en unitats
autogestionables , es tractarà a la direcció en tots els nivells, direcció i obrers. La línia
de demarcació entre direcció i treballador serà més curta.
3. Eliminar la dependència de la inspecció en massa. En la seva època, la inspecció en
massa era tota la gestió de la qualitat que existia. Això ja no és així degut als costos de
la inspecció. Costos, no sols en salaris dels equips d’inspecció, sinó també en tot el que
respecta a la no prevenció. Deming va dir una vegada que -la qualitat no sorgeix de la
inspecció sinó de la millora del procés-.
4. Acabar amb la pràctica de concedir un contracte només per el seu preu. Aquest és un
dels grans problemes que comporta el curt termini. La pràctica genera més proveïdors
dels necessaris, això fa derivar a unes tenses relacions entre la organització i els
proveïdors. Gestionar mitjançant la inspecció el flux constant de producte que compleix
amb les especificacions es converteix en un problema que condueix, inevitablement, a
que els productes defectuosos circulin pel sistema de producció.
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5. Millorar constantment el sistema de producció i servei. És semblant a tots els autors de
gestió de la qualitat, constant procés de millora. Deming(1986)va dir que la qualitat ha
de ser incorporada durant la fase del disseny. Això vol dir apartar-se del estatus quo,
que significa risc; risc per a la direcció i eficaç desenvolupament de la qualitat. En
aquest context, seria molt útil utilitzar el cicle PDCA.
6. Implantar la formació i re-formació. Significa formar i educar en els principis i pràctiques
de la gestió de la qualitat, incloent el SPC i les eines adequades a les necessitats
específiques del treball. Això els anima a experimentar amb el coneixement del procés
que controlen. La formació sistemàtica necessita ser part integral de la ètica laboral,
que avarca les millors pràctiques de formació y te assignat recursos suficients per
assegurar una eficaç desenvolupament de les habilitats.
7. Adoptar i implantar el liderat. Generar un liderat eficaç, especialment el auto-liderat, és
un requisit principal en la cultura de la qualitat. Es torna més important quan en una
organització s’estableixen grups de treball, aparentment independents de l’alta direcció,
per treballar en problemes de qualitat.
8. Rebutjar la por. La cultura de la culpa ha de donar via lliure a la cultura de resolució de
problemes. Això significa que els suggeriments de millora han de ser obtinguts
positivament i s’ha d’evitar la resposta de la direcció, escassa de suport. Les
burocràcies establertes semblen ser els pitjors enemics, que discriminen contra lliures
pensadors i altres persones, a qui els hi agradaria fer alguna cosa positiva sobre la seva
situació en el treball, però es troben amb dificultats i la pròpia por de la direcció a les
conseqüències.
9. Enderrocar les barreres entre les àrees del personal. Les barreres estructurals en una
organització han de ser eliminades si interfereixen amb l’ eficàcia de la millora de la
qualitat. Algunes àrees inclouen la fase del disseny d’un nou producte, això passa quan
la enginyeria, el marketing i la producció competeixen pel seu control. Les barreres
impossibiliten els intercanvis de dades.
10. Eliminar els eslògans, ordres i objectius per a la mà d’obra S’han d’evitar els eslògans
que reflexen situacions ideals, que no tenen semblança amb la actual situació de la
qualitat. Deming diu que els eslògans tenen zero defectes. Els objectius econòmics
també necessiten recolzament d’un bon procés, equip i formació. Establir objectius no
realitzables desmotivarà el personal en comptes de motivar-lo a treballar més.
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11. Eliminar quotes numèriques. Deming va dir <<encara he de veure normes de treball
que incloguin qualsevol resta d’un sistema que ajudi a tothom a realitzar la seva
feina>>. La aplicació de normes de treball ha frustrat molt els treballadors, perquè
l’esforç no ha estat inclòs en els resultats. Això desmotiva el personal i crea obstacles
que impedeixen les millores. Es desenvolupen les quotes naturals com a resultat de la
limitada capacitat del procés i de l’equip, i no per la manca de motivació de l’empleat.
12. Eliminar obstacles per a dignificar la fabricació. Els directius es fixen més en la
producció que en la qualitat, això significa una gran barrera per al desenvolupament de
l’estima del treball. Els esquemes individuals d’incentius, els conflictes i malentesos
entre els departaments, la falta de formació, el canvi massa freqüent de les normes i els
supervisors, tot ajuda a crear barreres en l’estima del treball.
13. Implantar un programa d’educació i l’automillora de tot el món. Els continus progressos
qualitatius faran que els treballadors desenvolupin noves habilitats, noves formes de fer
el seu treball. Al mateix temps que es desenvolupen aquestes habilitats, la direcció
haurà de fer-ho amb elles, oferint educació i automillora a tothom, no com un cost sinó
com a una inversió. A mesura que es desenvolupen els treballs, podrà resultar un lloc
de treball nou i més racionalitzat. Les persones necessiten ser formades i educades per
quadrar, d’una forma efectiva, en aquests nous treballs. L’educació és una forma de
millorar a la gent així com la capacitat per aconseguir els seus rols en el treball.
14. Actuar per aconseguir la transformació. Això necessita el compromís de l’alta direcció i
un enfocament a llarg termini. No passarà ni avui ni demà. La iniciativa per a utilitzar els
altres tretze punts ha de venir de la direcció. Deming (1986) suggereix que l’ús de
PDCA és un mitja universal de millora de la qualitat. Inicialment anomenat el cicle de
Shewhart , ara és conegut com el cicle de Deming , després d’haver-ho ensenyat als
anys 50 a molts directors i enginyers japonesos.
Deming va suggerir que la gestió americana (occidental) va passar una sèrie de malalties
mortals que conspiren per evitar l’eficaç desenvolupament de les pràctiques de direcció.
Aquestes són:
•

Falta de constància en l’objectiu. Això reflexa una curta duració en els terminis i
Deming ho veu com un error de gestió, assessorada contínuament per comptables i
financers. També la inconsciència amb una política de qualitat i la implantació d’un
pla.

•

Èmfasis en els beneficis a curt termini. Això es relaciona amb l’anterior punt 1. La
curta duració en els terminis també te relació amb l’extracció de fons per a ser
reinvertits en la gent que importa d’una organització, els treballadors. És probable
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que les empreses públiques tinguin d’equilibrar els beneficis dels accionistes,
verificar les ofertes, la mà d’obra i els clients.
•

Avaluació de l’actuació i revisió anual. L’ús de les tècniques de gestió tal com la
gestió segons els objectius, provoca una planificació a curt termini i es manté una
certa distància quant es negocien diferents requisits d’actuació en el treball. Creen
conflictes entre els membres dels equips, donant suport a fallides actuacions en
grup. La competitivitat és molt abundant. Ser un dolent negociador no significa ser
un dolent treballador, però deguda a les relacions de poder entre supervisor i
treballador, aquests darrers són penalitzats.

•

Mobilitat en la direcció. Deming va pensar que hi havien masses executius en llocs
temporals, de 2 a 3 anys, poc temps per avaluar la seva credibilitat en l’eficàcia de
la gestió. La mobilitat pot estar bé en els directors, però no ofereix consistència en la
retòrica de l’alta direcció. El moviment dels alts executius i els treballadors es vist
com a una reflexió dels problemes adherits de la insatisfacció en el treball.

•

Dirigir una companyia només per xifres. Mesurar la part objectiva d’una organització
és, avui en dia, una feina relativament senzilla. Són les xifres desconegudes les que
creen problemes.

A l’hora d’aplicar la qualitat total és basic seguir les següents recomanacions:
•

Lideratge: tot el projecte ha d’estar impulsat per la direcció, que hi ha de participar
activament.

•

Ordre i neteja: iniciar tot el procés per aquest aspecte de dignificació personal i
empresarial.

•

Equips de millora: començar pels equips de millora com a pas previ a la participació
individual.

•

Reconeixement: reconèixer sempre la participació de la gent, de forma individual i
col·lectiva.

•

Transparència: fomentar la transparència informativa i d’opinió, acceptant les
manifestacions contràries al procés i publicant-les igual que les favorables.

•

Relacions personalitzades amb mentalitat de proposta, i no pas de queixa.
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6.4. TPM. Manteniment total de la productivitat
TPM és una metodologia de manteniment que inclou totes les funcions que es
desenvolupen a l’empresa amb l’objectiu que els operaris de producció, després de rebre la
formació adequada, s’ocupin també de la neteja i de tasques bàsiques de manteniment
dels seus equips (manteniment autònom), com també de la detecció de problemes
potencials.
Aquesta és una solució molt més eficient i econòmica que confiar sempre les tasques a un
departament de manteniment centralitzat, perquè molt sovint són els operaris els qui
coneixen millor les màquines.
El TPM requereix un canvi de mentalització global de tota la plantilla de l'empresa, en
especial un canvi cultural dels operaris, perquè ara no tan sols treballaran en tasques de
producció, sinó també de neteja i manteniment. El TPM serveix per a:
•

Incrementar la productivitat de la fàbrica

•

Incrementar la qualitat dels productes

•

Incrementar la seguretat

•

Reduir els accidents

•

Reduir els defectes de procés

•

Reduir els temps de posada en marxa de nous equips

•

Incrementar el temps operatiu dels equips

i pretén assolir:
•

Zero accidents

•

Zero defectes

•

Zero avaries

El TPM (manteniment total de la productivitat) té l’objectiu de maximitzar l’eficàcia de l’equip
establint un sistema de manteniment productiu d’ampli abast que cobreixi tota la vida de
l’equip i involucri totes les àrees relacionades amb l’equip (planificació, producció,
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manteniment, etc.) amb la participació de tots els treballadors, des de l’alta direcció fins als
operaris, per promoure el manteniment productiu mitjançant la gestió de la motivació o
activitats de grups petits voluntaris.
Això requeria la implicació activa de tots els treballadors i la creació d’una cultura
empresarial que estimulés el treball en equip. En realitat, l’expressió "manteniment total de
la productivitat" es refereix a tres aspectes:
•

La participació total del personal, el suport que han de donar tots els qui estan
implicats en les tasques que repercuteixen, directament o indirectament, en el
procés de producció, amb l’objectiu de mantenir un nivell d’eficàcia òptim en el
sistema productiu.

•

L’eficàcia total que es pretén obtenir dels equips, el màxim rendiment i a màxima
rendibilitat.

•

Un sistema de gestió total del manteniment

El TPM pretén involucrar a tothom en l’aspecte de treballar junts, amb un objectiu comú: fer
les coses bé per tal de poder donar suport al sistema productiu. Els factors claus perquè el
TPM sigui un èxit dins e l’empresa són:
•

Involucrar l’alta direcció

•

Realització de canvis organitzatius

•

Inversions i despeses en formació

•

Auditories internes periòdiques

Les raons per les quals es necessari introduir el TMP dins de l’empresa són:
•

Reduir els costos de manteniment.

•

Necessitat d’incrementar la capacitat de producció sense noves inversions.

•

Necessitat de millorar la productivitat.

•

Si s’ha implantat un sistema de producció just a temps.

•

Millorar la qualitat.
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Les activitats de TPM només donen resultats satisfactoris si es duen a terme de manera
continuada i constant durant un període de temps relativament llarg (tres anys, per
exemple). Es requereix molta "força de voluntat" per continuar i assolir uns resultats d’acord
amb les expectatives de partida. És absolutament necessari que un projecte TPM tingui un
marc coherent amb l’estratègia de l’empresa i el suport i l'impuls de l’alta direcció.
•

TPM a tota l’empresa

El TPM a tota l’empresa es fonamenta en dos aspectes bàsics:
•

Tècniques de millora contínua ("Kaizen")

•

Participació activa de tot el personal mitjançant grups de treball i suggeriments de
millora

El TPM es pot considerar una continuïtat lògica dels programes de gestió de la qualitat
total, i ara fa èmfasi en la qualitat i la eficiència dels equips productius.
El TPM requereix un canvi organitzacional profund i una inversió inicial considerable pel que
fa a la dedicació de recursos humans. Es fa imprescindible adoptar una organització en la
qual s’estableixin dependències funcionals i operatives alhora.
Això vol dir que un operari, per exemple, depèn del seu cap natural, el qual li dirà què ha de
produir, però, al mateix temps, dependrà d’un responsable operatiu d’una àrea determinada
del TPM, que li dirà quina tasca dins del programa TPM ha de fer.
Cal potenciar a tots els nivells el treball en grup, integrant directius, comandaments
intermedis, tècnics, administratius i operaris en grups gestionats per l’organització matricial.
Un sistema TPM ha d’estar fonamentat en uns processos fonamentals que s’anomenen
"pilars".
Els set pilars principals del TPM són:
1. Millora individual
2. Manteniment autònom
3. Manteniment planificat
4. Manteniment per a la qualitat
5. Gestió de nous equips
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6. Seguretat
7. Formació
•

Millora individual

La millora individual contínua es fonamenta en l’acció conjunta de tot el personal sota la
forma de petits grups de treball que afronten els problemes existents i potencials per trobarhi la millor solució.
La pràctica del TPM s’inicia valorant les pèrdues que impedeixen assolir millors resultats
dels sistemes productius, les anomenades "sis grans pèrdues dels equips"
1. Avaries
2. Preparacions i ajustaments
3. Temps de cicle en buit i aturades breus
4. Funcionament a velocitat reduïda
5. Defectes de qualitat i reprocessos
6. Posades en marxa
Les avaries, les preparacions de màquines i els ajustaments ocasionen temps morts i
redueixen el temps útil de producció. El temps de cicle de màquines en buit (sense peces),
les aturades breus i el funcionament de les màquines a una velocitat reduïda respecte a la
velocitat potencial ocasionen caigudes de la velocitat òptima del procés. Els defectes de
qualitat i els reprocessos, com també les posades en marxa, ocasionen òbviament
productes o processos defectuosos.
•

Manteniment autònom

El manteniment autònom és el conjunt d’activitats on cada treballador fa les inspeccions
diàries -lubrificació, substitució de peces, reparació, cerca d’avaries, comprovacions de
precisió, etc.- sobre el seu propi equip i es marca l’objectiu de "mantenir-ho en bones
condicions per si mateix".
El concepte de "jo produeixo, tu ho arregles", segons el qual fabricació només s’ocupa de la
producció, mentre que el departament de manteniment només es preocupa del
manteniment, ha predominat en el camp de la producció durant molts anys.
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Com a resultat d’això, s’ha arribat a pensar que els operaris que treballen a producció
només han de fer la feina i comprovar-ne la qualitat, mentre que activitats com ara el
manteniment dels equips, la lubrificació i altres atencions de les màquines han de ser una
funció del "personal assignat a manteniment". El TPM fa un gir de 180 graus a aquesta
filosofia.
Per dur a terme de manera satisfactòria el manteniment autònom, els operaris de producció
han de tenir prou coneixements dels equips i, com més s’automatitza o es robotitza un
equip o una operació, més capacitat ha d’estar l’operari per fer el manteniment de l’equip.
Cal que l’operari adquireixi la capacitat de sentir una anormalitat en l’equip i/o els productes
quan noti un "comportament sospitós".Per adquirir aquesta capacitat, l’operari ha de tenir
unes aptituds bàsiques.
•

Manteniment planificat

Aquest pilar pretén implantar un sistema de manteniment coherent amb la filosofia global
del TPM: aconseguir "zero problemes" o, el que és equivalent en aquest cas, aconseguir
"zero avaries". També, en aquest pilar, cal seguir una metodologia basada en etapes.
L’objectiu que persegueix aquest pilar és aconseguir "zero defectes" mitjançant el
manteniment específic dels equips productius. Per això es fa necessari:
•

Relacionar les característiques de qualitat del producte amb l’equip.

•

Identificar els components de l’equip que afecten la qualitat.

•

Definir les condicions d’operació dels components de la qualitat.

•

Inspeccionar el compliment de les condicions d’operació.

•

Gestió de nous equips

L’objectiu és escurçar el període de maduració i minimitzar el cost de l’equip durant tota la
seva vida útil, interactuant en les fases de disseny, fabricació, instal·lació, proves de
funcionament i proves de producció dels equips productius.
Es tracta, en definitiva, d’analitzar qualsevol equip nou d’una manera detallada, prenent
com a base el coneixement i l’experiència en la utilització d’equips similars i el
desenvolupament de noves tecnologies. També, en aquest cas, s’utilitzen nou etapes per
assolir els objectius desitjats.
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Seguretat

Aquest pilar pressuposa l’establiment d’una política de millora en termes de seguretat que
aconsegueixi l’assoliment de "zero accidents".
La metodologia utilitzada en aquest pilar consisteix a desenvolupar set etapes.
1. Anàlisi dels accidents
2. Inspeccions de seguretat en les màquines i les àrees productives
3. Introducció d’un sistema d’etiquetes que permeti l’avís de riscos a tot el personal
4. Introducció d’elements de seguretat sobre màquines
5. Formació de seguretat a tot el personal i emissió de lliçons puntuals de millora
6. Controls de medi ambient
7. Controls mèdics
•

Formació

La formació és una eina de gestió que ha de ser utilitzada en el context de l’empresa amb
el propòsit de millorar els coneixements teòrics i pràctics del personal.
Àrees bàsiques de la formació en un programa de TPM:
•

Amb relació al lloc de treball

•

Per al desenvolupament de les aptituds de les persones

•

Per al coneixement de l’organització

•

Per a la promoció del personal

El TPM fa necessària la creació d’una aula especial de formació, en la qual s’incloguin
elements de les màquines i els principals components. També s’hauran d’incloure elements
gràfics d’ensenyament, com ara les "lliçons puntuals de millora" emeses pels grups de
treball.
La formació del personal cal fer-la tot avaluant la situació inicial a base de gràfics de tipus
"radar", on es valorin les diferents aptituds dels operaris. En el mateix "radar" s’estableixen
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els objectius que cal assolir. La base de la formació i dels tests corresponents recondueixen
els coneixements de les persones fins a assolir-los.
D’altra banda, també cal difondre internament a l’empresa guies que permetin fer
comprensibles per a tothom els conceptes bàsics sobre el TPM, el manteniment autònom,
la seguretat, la informàtica, l’electricitat, la pneumàtica, etc.
•

Resultats

Un programa TPM assoleix uns resultats intangibles (una nova cultura empresarial) i uns
tangibles en l’entorn del manteniment autònom i planificat.
Resultats intangibles d’un programa TPM
•

Canvi en la manera de pensar d’operaris i empleats

•

Obtenció d’una involucració total

•

Adquisició de la mentalitat de "zero avaries, zero defectes i zero accidents"

•

Eliminació dels murs interdepartamentals i millora de la cooperació entre operaris i
direcció

Resultats tangibles: manteniment autònom
•

Els operaris netegen i lubriquen les màquines.

•

Els operaris inspeccionen les màquines.

•

Els problemes detectats s’etiqueten amb targetes.

•

Les targetes són eliminades pels mateixos operaris i/o el personal de manteniment.

•

S’usen àmpliament llistes de control per al control i la neteja de les màquines.

Resultats tangibles: manteniment planificat
•

L’activitat del personal de manteniment ha passat de la reparació a la prevenció.

•

Les avaries són analitzades i classificades.

•

S’ha introduït el manteniment predictiu.

•

Gràcies a la formació, el personal de manteniment és més flexible i polivalent.

Manual d’implantació d’eines LEAN per a la millora d’una oficina tècnica

Pág. 48

Mètodes de participació
Entenem com a mètodes de participació aquells que fan que els treballadors s’integrin dins
de l’empresa completament i que es sentin una part viva d’ella. Aporten millores a
l’empresa o en l’ambient de treball. El desenvolupament tecnològic, la polivalència del
personal, un menor temps de reacció, la formació de la plantilla, la millora de les tècniques
de gestió i finalment una major participació i comunicació entre treballadors i amb la
direcció.
•

Formació contínua

•

Tractament comú, comunicació i compromís

•

Kaizen o millora continua

6.5. Formació contínua
L’empresa s’ha de tractar com un ens pensant que requereix una formació contínua i potent
que abasti tots els estaments de l’organització. Aquest aspecte es bàsic per a poder
determinar amb facilitat qualsevol imprevist. Si els empleats estan suficientment capacitats
per a treballar amb els coneixements adequats, serà molt més fàcil detectar errors,
simplificar processos i fomentar la cooperació entre departaments.
Dins d’una oficina tècnica es de vital importància que hi hagi com a mínim un mètode de
formació continua per a poder versatilitzar l’oficina. L’oficina s’ha d’adaptar a les necessitats
del client, i no el client a les restriccions de l’oficina tècnica. Seguint la filosofia Lean, es el
client qui estira la producció i qui estableix els requisits necessaris per al producte.
El coneixement i l’educació són uns recursos fonamentals i la capacitat per generar-los
esdevé una capacitat clau. En una empresa regida pels principis del Lean les posicions de
comandament només existeixen quan aporten valor afegit al treball dels col·laboradors. Cal
doncs que els directius tinguin una visió àmplia i el domini de diverses tasques o funcions,
resultants d’unes adequades carreres professionals.
La delegació de responsabilitats comporta com a «regla d’or» que tot el que es pugui
decidir a un nivell baix de l’organització, no s’ha de fer a un de superior. Els caps de
projecte i els encarregats o supervisors són, doncs, un estament clau del bon funcionament
operatiu de l’oficina tècnica. Els seus nivells de formació i de polivalència són la base d’una
bona gestió.
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Durant els darrers anys unes necessitats addicionals han aparegut ens els diferents sectors
que actuen amb l’oficina, com a conseqüència d’implantar noves tecnologies i estratègies
empresarials, per tal d’abastar nous mercats. Nous mètodes de treball, nous materials,
diversificacions del sector, són altres aspectes que han suposat forçar un canvi en el
mètode de treball intern de les oficines. Així, incorporar maquinària de tecnologia
avantguardista ha significat un esforç molt gran de reciclatge d’operaris tradicionals cap a
operaris polivalents en tècniques noves i més antigues, i han afegit nous elements de
valoració en el perfil demanat als nous candidats. L’inici d’activitats en mercats externs ha
significat esforços importants en formació a nivell d’idiomes així com també en màrqueting i
administració de vendes. A l’últim i perseguint l’excel·lència empresarial, la direcció ha de
fer un esforç constant per orientar- se cap a la satisfacció del client. En aquest sentit, la
mateixa política de qualitat de l’empresa defineix el personal com el seu principal actiu, i la
seva formació com l’eina cabdal de progrés en el futur. Conceptes com millora contínua,
equips de treball, creativitat, eficiència i competitivitat, així com també tota la vocació de
servei i qualitat per als clients, fan que calgui aprendre permanentment.
Alguns dels punts més importants en la formació continua són:
Aprenentatge bàsic. Formació d’acollida i en el lloc de treball a tots els nous empleats. Un
empleat s’ha de sentir be en el seu lloc de treball. Aquesta es la premissa bàsica per
començar a desenvolupar els següents. És bàsic que el treball que desenvolupa cada
empleat sigui conseqüent amb el lloc de treball que ocupa. També per als diferents operaris
que ja porten temps a l’empresa, si hi ha alguna tècnica, coneixement, producte o
informació nova, es important que la coneguin. Cap treballador pot quedar desfasat alhora
de conèixer les novetats que s’implantin a l’empresa.
Desenvolupament tecnològic. Punts com l’automatització de processos, coneixements
mecànics, elèctrics, pneumàtics, hidràulics, estructurals, mètodes de càlcul, disseny
industrial... han d’estar constantment revistats. L’oficina s’ha d’adaptar als coneixements
que requereixi el producte i estar en constant evolució per tal de conèixer les últimes
novetats i millores referents als productes o al sector. S’ha de tenir l’ambició de voler saber
més i millor i de replantejar cada procediment. La formació comporta a la progressiva
automatització i millora de processos amb el consegüent increment de competitivitat.
Formació comuna a tots els departaments. Perquè l’empresa o l’oficina tècnica funcioni
com un tot i no com diverses parts, és necessaris que hi hagi una formació comuna als
diversos departaments que constitueixen l’organigrama de l’empresa. Aspectes diversos
com ara l’ensenyament d’idiomes, ofimàtica o més concretament la prevenció de riscos
laborals o evitar malalties derivades de mals hàbits i/o postures. Tots els treballadors han
de tenir accés a aquesta formació, igual que en l’aprenentatge bàsic, aquest es un aspecte
molt important de cara al bon funcionament intern de l’oficina, i pot reportar millores com
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ara una major versatilitat i reducció del temps de reacció alhora de tractar amb els clients i
fomentar la salut i qualitat de vida en l’entorn de treball, fent que l’empleat s’hi senti bé dins
de l’empresa. Alhora s’aconsegueix augmentar el grau de coneixements i de
professionalitat de cada operari i això reporta importants guanys per tota l’oficina.
Formació en tècniques de gestió. Finalment, un últim aspecte a tractar si volem que el Lean
sigui ben aplicat dins de l’empresa es formar contínuament els treballadors en el que és la
filosofia d’aquest mètode de treball. Els treballadors han de conèixer els aspectes
d’aplicació dels nous mètodes de treball que es volen introduir, i conèixer també els
resultats que se’n esperen. Conceptes com la millora contínua, el treball en equip, les
diferents tècniques de gestió com ara la qualitat total o l’enginyeria concurrent han de ser
paraules que coneguin i signifiquin molt per a tots els membres de la plantilla. Els empleats
han de saber on es vol arribar i perquè.
Resumint, els aspectes importants alhora de planificar la formació contínua són:
•

Arribar al nivell més baix possible a l’hora de detectar les necessitats.

•

Establir un programa realista.

•

Donar prioritat a les necessitats immediates i les que demandi l’estratègia de
l’empresa per al futur a mig termini, especialment les referents a l’adaptació de
canvis tecnològics.

•

Sacrificar quantitat a favor de qualitat. El temps i les activitats programades cal que
siguin intensos i assoleixin els objectius sense caure en la monotonia.

•

Donar explicacions a les peticions no ateses.

•

Dotar el programa dels recursos adients.

•

Cap programa es complirà al cent per cent. Cal estar previnguts i ser flexibles per
introduir els canvis que les circumstàncies personals dels alumnes, de les entitats
de formació i els professors requereixin.

•

Paral·lelament als programes de formació s’ha de tenir previst el de promoció i
reconeixement a l’increment de la vàlua dels alumnes formats. Una aplicació
incorrecta d’aquest punt pot crear frustració, quan el que cal és incentivar la
motivació i la participació.
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6.6. Tractament comú, comunicació i compromís
El tracte comú significa que,deixant de banda els aspectes retributius propis de cada lloc de
treball i els resultats aconseguits per aquells que els ocupen, i que, lògicament, són
diferents segons el grau de responsabilitat, les relacions dins l’empresa s’estableixen al
màxim nivell d’igualtat.
Alguns exemples dels passos per arribar als nostres objectius, són l’eliminació d’oficines
compartimentades plenes de passadissos i despatxos, la supressió de barreres
discriminatòries en els seus d’us comú: menjadors, aparcaments, etc...
Utilitzar criteris homogenis d’avaluació formació i carreres professionals, una política de
personal clara i transparent i bones relacions amb els representants dels treballadors.
El tractament comú considera que el principal actiu de l’empresa són les persones que
l’integren i que, per tant, cal la màxima aportació de tots per aconseguir uns bons resultats i
la plena satisfacció dels clients.
Aquesta màxima aportació s’assoleix millor quan les relacions internes -deixant de banda
els aspectes retributius- es fonamenten en la igualtat.
En aquest context, la comunicació i el compromís cal desenvolupar- los per mitjà d’un
sistema de gestió participatiu constantment retroalimentat amb informes i missatges
eficaços transmesos de dalt a baix, de baix a dalt i col·lateralment i amb una informació
actualitzada que faciliti la implicació de tots.
El compromís de tothom cal aconseguir-lo tot considerant els conceptes: visió, cultura
corporativa, capacitat professional, contribució i resultats.
Els treballadors han de sentir-se be dins l’espai de treball, no es volen sentir marginats i
abandonats respecte la resta de treballadors de l’empresa, hem d’aconseguir que formin un
grup cohesionat i solidari entre ell per tal de poder avançar cap als nostres objectius i
assolir-los amb claredat. El tractament comú fa que no hi hagi preferències o favorits, sinó
que cadascú rep el que li pertoca i tots saben perquè ho rep i en funció de que. No hi han
secrets ni desinformació respecte aquests temes i si apareix algun dubte, s’ha de resoldre
ràpidament evitant que es converteixi en un problema de conflicte laboral.
Utilitzar Taulers d’informació, per tenir informat el personal permanentment i que puguin
saber que hi ha un lloc ones pengen les notícies. Donar un manual de benvinguda, que
reculli diferents temes i normes internes de qualitat, seguretat, medi ambient, formació,
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algunes recomanacions de funcionament intern, etc.. Crear revistes o fulls informatius, que
es reparteixin de manera periòdica o en els empleats hi puguin dir la seva i participar també
del procés de l’empresa.
Els punts més importants d’aquests aspectes són:
La formació. Amb l’objectiu de capacitar les persones per fer la seva feina, per prendre
decisions i també per poder aportar millores.
La participació, que inclou els canals i formes de participació que s’han creat, a fi de recollir
les propostes de millora.
La comunicació, per transmetre els objectius, les polítiques i tota la informació rellevant, i
també per aconseguir una major identificació de les persones amb l’empresa.
Una correcta política de comunicació permet a les persones sentir-se més integrades en
l’àmbit de treball i més identificades amb l’empresa, el que es tradueix finalment en una
voluntat de participar en la millora de la seva activitat. Podem dir que les persones es
comprometen amb l’empresa.
Planificació. Establir què volem comunicar, per què, a qui, quan, com.
Temps. La comunicació requereix temps. Temps perquè es vagi arrelant a les estructures
de l’empresa i pugui esdevenir un acte habitual i normal de l’organització. Temps per anar
introduint poc a poc aquells altres canals de comunicació que puguin ser d’interès, però,
això sí, quan els primers ja estiguin consolidats. Els resultats d’una bona actuació en
comunicació no són pas immediats, cal tenir paciència i ser constants enl’esforç: “poc a poc
i bona lletra”.
Transparència. La comunicació i el compromís només tindran èxit en aquelles
organitzacions que es percebin com a transparents, és a dir, empreses en les quals la
informació rellevant es posa en coneixement de tots els seus membres, i les actuacions i
les decisions que es prenen es basen, precisament, en aquesta informació.
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6.7. Millora contínua o Kaizen
Kaizen és una eina bàsica per a la millora continua de l’empresa basada en el treball en
equip: la gestió de projectes mitjançant equips multidisciplinars i els equips permanents de
millora, com a valedors de la capacitat de resposta i adaptació als canvis de mercat i
promotors de la cultura de millora contínua.
A les sessions de Kaizen les empreses s’allunyen dels tradicionals projectes faraònics i es
concentren en realitzar petites però constants millores dels seus processos. Gran part del
temps es dedica a “fer que les coses es realitzin”. En aquestes sessions Kaizen els
participants tenen facultats no només per determinar o suggerir la millora, sinó el que és
més important, per efectuar-la. En Kaizen l’acció és el que prima.
El kaizen o millora continua conté implícits molts dels conceptes i mètodes definits al llarg
de tota aquesta memòria, com ara el manteniment total de la productivitat, la qualitat total,
la formació continua o la gestió participativa. Parlar de Kaizen significa implicar tots aquests
conceptes dins d’un mateix i fer que l’empresa avanci amb seguretat i de forma competent,
de manera que les millores es produeixen de manera continua, sense malbarataments.
Kaizen conté implícits els processos descrits anteriorment, com ara el Manteniment total de
la Productivitat, la qualitat total, la gestió participativa, l’enginyeria simultània, la formació
continua i el tractament comú dels empleats. També utilitza algunes de les eines que és
descriuran seguidament, com kanban, poka-yoke i sobretot les 5’s. La millora continua o
kaizen està estretament vinculada amb la filosofia Lean o Just In Time i són la base de
qualsevol canvi que es vulgui fer en qualsevol empresa.
•

Millores obtingudes d’aplicar Kaizen

A nivell d’administració
•

Màxima qualitat amb la màxima eficiència

•

Mantenir un inventari mínim

•

Eliminar el treball feixuc

•

Utilitzar les instal·lacions per maximitzar al màxim la qualitat i la eficiència i
minimitzar l’esforç.

•

Mantenir una actitud de ment oberta de cara a la millora continua.
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A nivell de treball en equip
Ens referim al mètode permanent on els membres de l’equip no només detecten les àrees
amb problemes sinó que també n’identifiquen les causes, les analitzen i estudien noves
mesures preventives i estableixen estàndards i procediments. Aquí es formen grups petits
de persones organitzats dins de la organització per realitzar aquestes tasques especifiques.
A nivell individual.
El kaizen prioritza la participació activa i positiva dels treballadors en l’empresa, i això
suposa un seguit de mesures com ara:
•

Facilitar el treball

•

Eliminar la monotonia del treball

•

Eliminar els agents distorsionants del treball

•

Fer més segur el treball

•

Fer més productiu el treball

•

Millorar la qualitat del producte

•

Estalviar temps i costos
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7. EINES
En aquest apartat descriurem algunes de les eines implantades amb èxit en empreses. Tan
sols tindrem en compte les que puguin tenir una aplicació més efectiva dins d’una oficina
tècnica.
•

Kanban

•

Les 5’s

•

Vsm

•

Layout

•

Poka-yoke

7.1. Kanban
•

Introducció

Kanban és un símbol del sistema de producció de Toyota que determina la comunicació
entre els diferents processos. I coincideixen amb instruccions que amb un sol cop d’ull
comuniquen informació sobre adquisició o recepció de la comanda de producció (tot tipus
d’informació necessària ) que es precisen en els llocs de treball.
Els plans de producció es veuen alterats tant per motius externs com interns. Per a donar
resposta als canvis produïts, s’han de donar instruccions constantment a l’àrea de treball en
intervals de temps variats, indicant quant han de produir un producte en aquest moment. És
molt important que els treballadors sàpiguen què estan produint, quines característiques
duu, així com què van a produir després i quines característiques tindrà.
A allò que fa possible que aquest procés tingui èxit s’e l’anomena KANBAN, que de forma
directa o indirecta estableix les pautes a seguir en la fabricació.
El kanban és una eina basada en la manera de funcionament dels supermercats i que en
japonès significa “etiqueta d’instrucció”.
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L’etiqueta kanban serveix com ordre de treball, actuant com un dispositiu d’adreça
automàtic que ens dóna informació sobre el que es va a produir, que quantitat, mitjançant
que mitjos, i com es va a transportar.
•

Funcions del kanban

Les funciones principals del kanban són el control de la producció, el qual implica la
integració dels diferents processos i el desenvolupament d’un sistema JIT i la millora dels
processos, l’objectiu es millorar les diverses activitats a traves de:
•

Eliminació de malbarataments.

•

Organització de l’àrea de treball.

•

Control de Multiprocessos.

•

Poka-yoke.

•

Mecanismes a prova d’error.

•

Manteniment Preventiu.

•

Manteniment productiu total.

•

Bàsicament el kanban ens servirà per al següent:

•

Poder començar qualsevol operació estàndard en qualsevol moment.

•

Donar instruccions basades en les condicions actuals de l’àrea de treball.

•

Prevenir que s’agregui treball innecessari a aquelles ordres ja començades i
prevenir l’excés de paperassa innecessària.

Una altra funció del kanban és la de moviment de material, l’etiqueta kanban s’ha de moure
juntament amb el material, si això es porta a terme correctament s’assoliran els següents
punts:
•

Eliminació de la superproducció.

•

Prioritat en la producció, el kanban de més importància es situa primer que els
demès

•

Es facilita el control del material.
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Regles de kanban

1. No s’ha d’enviar productes defectuosos als processos subsegüents. La producció de
productes defectuosos implica costos com la inversió en materials, equip i mà d’obra que
no afegeix valor al producte. Si es troba un defecte, s’han de prendre mesures per a
prevenir que aquest no torni a ocórrer.
2. Els processos posteriors requeriran només el que és necessari. Això significa que un
procés demanarà el material que necessita al procés anterior, en la quantitat necessària i
en el moment adequat. Es produirà una pèrdua si el procés anterior no proveeix de
materials al procés posterior, sent aquesta de diversa índole com:
•

Pèrdua per excés de temps extra.

•

Pèrdua en l’excés d’inventari.

•

Pèrdua en la inversió de noves plantes sense saber que l'existent compte amb la
capacitat suficient.

Perquè un procés posterior rebi allò que necessita en el moment adequat i en la quantitat
requerida, existeixen una sèrie de passos que asseguraran que això es compleix:
•

No s’ha de requerir material sense una targeta kanban.

•

Els articles que siguin requerits no han d’excedir el nombre de kanban admesos.

•

Una etiqueta de kanban ha de sempre acompanyar a cada article.

3. Produir només la quantitat exacta requerida pel procés posterior: Aquesta regla suposa
que el mateix procés ha de restringir el seu inventari al mínim, per a això s’han de prendre
en compte les següents observacions:
No produir més que el nombre de kanbans.
Produir en l’ordre que els kanbans són rebuts.
4. Balancejar la producció: Si un procés demana material d’una manera discontinua pel que
fa al temps i a la quantitat, el procés anterior estarà emprant personal i maquinària en
excés per a satisfer aquesta necessitat. Per això es diu que la producció ha d’estar
balancejada o suavitzada, que sigui capaç d’adaptar-se a les necessitats de producció que
existeixen en un moment donat.
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5. kanban és un mitjà per a evitar especulacions: No es pot especular si un procés
necessitarà més material la pròxima vegada, i tampoc aquest procés pot preguntar-li a
l'anterior si podria començar el següent lot amb antelació, cap dels dos pot manar
informació a l’altre, només la que està continguda en les targetes kanban.
6. Estabilitzar i racionalitzar el procés: El treball defectuós existeix si el treball no està
estandarditzat i racionalitzat, si això no és té en compte seguiran existint parts defectuoses.
•

Avantatges de l’ús de sistemes kanban

•

Reducció en els nivells d’inventari.

•

Reducció de temps caiguts.

•

Flexibilitat a la organització temporal de la producció i en la producció en si.

•

El trencament de les barreres administratives són arxivades per kanban

•

Treball en equip, Cercles de Qualitat i Autonomia (Decisió del treballador de detenir
la línia)

•

Neteja i Manteniment

•

Proveeix informació ràpida i precisa

•

Evita sobreproducció

•

Minimitza Desaprofitaments

Un sistema kanban promou millores en dos aspectes:
El kanban fa palesos les situacions anormals quan es provoquen per avaries de màquines i
defectes del producte.
Una reducció gradual en el numero de kanbans condueix a reduccions en l’estoc, el que
acaba amb el rol d’estoc com amortidor enfront de les inestabilitats de la producció. Això
posa al descobert els processos infracapacitats i als quals generen anomalies i simplifica el
descobert dels punts que requereixen millora.
•

Conclusions

La implementació del kanban no busca més que la millora contínua en els processos, flux
de materials i reducció d’inventari dintre de l’empresa.
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El kanban ha de ser utilitzat com una eina per a assolir un avantatge competitiu sobre les
altres empreses del mateix ram, ja que la seva última finalitat és lliurar productes a temps,
amb la qualitat que requereix, i a un millor preu.
Encara que kanban és una solució per a molts problemes, la seva implementació no és tan
senzilla, pot ser fàcil si s’implanta seguint els procediments adequats, amb molta paciència,
compromís i dedicació, kanban no és una eina única, implica l’eficiència i implementació de
molts sistemes i estratègies per a la manufactura, d'aquesta manera no hi ha dubte que
sigui un èxit la implementació i desenvolupament de kanban. Si no s’implementa amb els
punts ja assenyalats, és segur que kanban no va funcionar, és important assenyalar això i
no creure en kanban com un miracle automàtic per al nostre espai de treball.
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7.2. Les 5s’s
•

Introducció

Aquest mètode es refereix a mantenir un ordre i neteja permanent en la planta de
manufactura i oficines per a reduir els desperdicis en espais i temps de recerca. Algunes
vegades una màquina que no s’utilitza ocupa molt espai en la planta i pot provocar
accidents o es dóna el cas que no troben simples cargols per no haver ordre. Per a això
s’utilitza el mètode de les 5S´s, denominat així per considerar cinc aspectes el significat
dels quals en japonès inicia amb ”S ,:
•

Seiri- Organització,

•

Seiton- Ordre,

•

Seiso- Neteja,

•

Seiketsu- estandardització,

•

Shitsuke- disciplina.

La metodologia de les 5S´s, inicia amb l’organització, és a dir, retirant tot el que no s’utilitza
de les àrees de treball, identificant amb targeta vermella el que és dubtós i col·locant-lo en
un àrea especificada per a posterior revisió; l’ordre implica tenir un lloc ben identificat per a
cada cosa, per la qual cosa poden utilitzar-se siluetes, quadres, colors, etiquetes, etc.
La neteja significa mantenir polides les àrees de treball, pel que s’han de proporcionar els
accessoris adequats per a això. L’estandardització implica desenvolupar procediments per
a assegurar el manteniment de l’ordre i la neteja; mentre que la disciplinés refereix a crear
un hàbit, mes que procediment, per costum.
•

Quin és l’objectiu de les “5s”?

El més important és convèncer-se que les activitats que inclouen les 5s repercuteixen
directament en els aspectes fonamentals de la gestió, com ara la qualitat dels productes i
serveis subministrats, l’eficàcia i el rendiment dels processos, la utilització de recursos i el
bon funcionament en general de l’empresa, tot incidint en la motivació dels treballadors, les
relacions laborals i el progrés de les activitats de millora.
El que intentem aconseguir no són pas màquines, instal·lacions i terres nets, o bé
materials, armaris i prestatgeries organitzats, exclusivament pel seu efecte estètic.
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El propòsit final d’aquestes activitats és millorar la qualitat i reduir el cost del producte o
servei produït. L’organització i l’ordre del lloc de treball ha de fer-se sobre unes bases
econòmiques.
Si entenem el nexe d’unió que hi ha entre el nivell d’ordre o neteja i la quantitat de
productes defectuosos fabricats, el nivell d’existències, el nombre de suggeriments, el nivell
d’absentisme i altres indicadors de gestió, no hi haurà dificultats per aconseguir l’esforç i la
dedicació de tothom per millorar l’organització del lloc de treball.
L’organització, l’ordre i la neteja del lloc de treball estan directament relacionats amb la
disciplina en l’organització. Una organització deficient de l’àrea de treball és el símptoma
d’uns hàbits relaxats i el preàmbul de problemes més importants en qualitat, producció,
disseny, etc.
Cada ‘S’ satisfà a més un objectiu particular:
•

Eliminar l’espai de treball el que sigui inútil

•

Organitzar l’espai de treball de forma eficaç

•

Millorar el nivell de neteja dels llocs

•

Prevenir l’aparició de la brutícia i el desordre

•

Fomentar els esforços en aquest sentit

Per altra banda, el total del sistema ens permet:
•

Millorar les condicions de treball i la moral del personal (és més agradable treballar
en un lloc net i ordenat)

•

Reduir les despeses de temps i energia

•

Reduir els riscos d'accidents o sanitaris

•

Millorar la qualitat de la producció.

•

Seguretat en el Treball

Cal que generem una cultura de respecte cap a l’organització, l’ordre i la neteja, i
promoguem actituds de responsabilitat i cooperació en el si de les nostres organitzacions.
Només quan es coordinen aquestes pràctiques es pot avançar en la recerca de
l’excel·lència en la gestió.
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Per això diem que, coneixent la importància d’aquesta disciplina bàsica en el lloc de treball,
cal que les empreses que desitgen avançar en una gestió de qualitat total posin atenció i
renovin els esforços per a la seva aplicació, tant en el taller com en l’oficina, de manera
decidida.
Hem de reconèixer que, per bé que resulta fàcil comprendre el seu significat, resulta més
difícil posar-ho en pràctica. Perquè les iniciatives de millora no quedin en simples
xafarranxos o en intents frustrats, algunes empreses van descobrir, ja fa temps, que
necessitaven abordar aquestes activitats amb un enfocament sistemàtic.
•

Descripció detallada de les 5s’s

SEIRI-Organització
La tasca diària ens absorbeix de tal manera que gairebé sense adonar-nos s’acumula al
voltant nostre una gran quantitat de coses que no utilitzem i que dificulten la nostra activitat.
La fase d’organització consisteix a identificar i separar els materials necessaris dels
innecessaris i en desprendre’s d’aquests darrers. El propòsit és “desembarassar” l’àrea de
treball, i disposar només dels materials necessaris. Material innecessari serà aquell que no
s’utilitza ni es preveu utilitzar en el futur.
SEITON-Ordre
En el taller i en les oficines es desaprofiten recursos de tota mena per manca d’ordre.
Necessitem practicar el principi de “un lloc per a cada cosa i cada cosa en el seu lloc”.
La fase d’ordre consisteix a establir la manera en què cal ubicar i identificar els materials
necessaris, per tal que sigui fàcil i ràpid localitzar-los, utilitzar-los i reposar-los.
El propòsit és que totes les persones sàpiguen on trobar els materials necessaris i que la
seva utilització sigui fàcil, còmoda i ràpida. La identificació és una condició necessària per a
l’ordre i implica estandarditzar uns criteris perquè tot el personal actuï de manera
coordinada.
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SEISO-Neteja
Les organitzacions que no inclouen la neteja entre les seves activitats diàries presenten una
imatge general de deixadesa, avaries freqüents i defectes que romanen ocults, menor
eficiència en la realització de les tasques i escassa motivació dels treballadors.
Mantenir net el lloc de treball i les eines que s’utilitzen és un excel·lent indicador de la cura
que es té per la qualitat de treball i reflecteix la cultura d’atenció al detall existent en
l’organització. La fase de neteja consisteix a identificar i eliminar les fonts de brutícia, tot
assegurant que tots els mitjans de treball es trobin sempre en perfecte estat d’ús. El
propòsit és mantenir l’equip en condicions òptimes, per la qual cosa cal establir
procediments de neteja. Però, pensar que la neteja consisteix simplement a netejar o bé
que obeeix només a qüestions estètiques, és simplificar-ne el contingut i el propòsit.
En el context d’un programa de “5S”, la neteja no posa l’èmfasi en activitats contínues de
neteja sinó en accions per mantenir net el lloc, per la qual cosa cal identificar i eliminar les
fonts de brutor. A més, la neteja representa una inspecció, ja que permet fer visibles les
anomalies i deficiències en els mitjans o eines. D’aquí que sigui considerada un pilar del
manteniment preventiu dels equips i que preferiblement sigui duta a terme per les mateixes
persones que utilitzen aquests mitjans.
SEIKETSU-Control visual i estandardització
Millorar l’organització, l’ordre i la neteja pot resultar més o menys fàcil, però mantenir la
situació millorada de manera permanent és, certament, més difícil. Sovint es desconeix allò
que és correcte i allò que no ho és, o només algunes persones ho poden reconèixer.
Necessitem, per tant, establir dispositius de contingut visual que permetin reconèixer amb
rapidesa qualsevol desviació o canvi que s’esdevingui sobre la situació de funcionament
normal.
La fase de control visual consisteix a desenvolupar normes o estàndards per diferenciar
amb facilitat una situació normal d’una altra anormal, de manera senzilla i visible per a
tothom, utilitzant mapes, colors, etiquetes, indicadors, marques, símbols, llums i sons. En
aquest cas, la creativitat juga un paper important a l’hora de dissenyar la tècnica que millor
s’adapti a cada cas particular. El control visual implica que s’estableixi la manera d’actuar
per tal de corregir les anomalies i facilita el control “per excepció”.
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SHITSUKE-Disciplina i hàbit
És freqüent sentir que, després dels esforços per millorar l’organització, l’ordre i la neteja,
les coses tornen a la situació inicial. Certament es requereix el compromís de cada persona
de l’organització per posar en pràctica aquesta disciplina bàsica en l’activitat diària. Al
principi, hem de “lluitar” contra els vells mals hàbits instaurats. Per això la direcció ha de
predicar amb l’exemple i liderar el procés de canvi. Hem de tenir confiança que l’esforç
donarà els seus fruits, ja que de mica en mica resultarà més fàcil, pel fet d’anar incorporant
aquesta disciplina en els nostres hàbits o nova
forma de treballar. La fase de disciplina i hàbit consisteix a treballar permanentment d’acord
amb les normes o estàndards establerts. El propòsit és fer de l’organització, l’ordre i la
neteja una pràctica diària en l’empresa i que sigui assumida per tots. Veiem, per tant, que
en el context de les “5S” el terme “disciplina” no significa pas imposició o correcció de
conductes, sinó que expressa l’autoexigència de cada persona en el seguiment d’unes
pautes determinades.
La realització d’avaluacions periòdiques, mitjançant qüestionaris o llistes de control
prèviament elaborats, ajuda a identificar desviacions i a detectar noves oportunitats de
millora. En aquestes revisions poden participar les mateixes persones que treballen en
l’àrea, així com també la direcció i persones d’altres àrees, de manera que es reforci
l’aprenentatge en equip.

L’any 1998, la Fundació Basca per a la Qualitat, Euskalit, dintre de les seves
activitats per difondre i promocionar la gestió de la qualitat, va decidir posar en
marxa un programa per donar suport a les empreses pimes industrials en
l’aplicació de la metodologia “5S”, sota el títol “Major productivitat, millor lloc de
treball”.
El mètode està sent utilitzat per més de cent trenta empreses pime industrials de
la Comunitat Autònoma Basca, les quals estan obtenint importants beneficis.
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7.3. Layout
La distribució en planta o layout és un document en el qual queda plasmada la disposició
dels diferents elements que componen un sistema productiu i la seva relació mútua i en el
qual poden identificar-se diferents nivells de detall:
•

Posició dels equipaments.

•

Posició dels operaris.

•

Posició dels materials (supermercats, inventaris, …)

•

Flux dels materials.

•

Flux de l’operari

•

Objectiu de la distribució en planta

La missió del dissenyador és trobar la millor ordenació de les àrees de treball i de l'equip
per aconseguir la màxima economia en el treball al mateix temps que la major seguretat i
satisfacció dels treballadors. La distribució en planta implica l’ordenació d’espais necessaris
per a moviment de material, emmagatzematge, equips o línies de producció, equips
industrials, administració, serveis per al personal, etc.
Els objectius de la distribució en planta són:
•

Integració de tots els factors que afectin la distribució.

•

Moviment de material segons distàncies mínimes.

•

Circulació del treball a través de la planta.

•

Utilització “efectiva” de tot l'espai.

•

Mínim esforç i seguretat en els treballadors.

•

Flexibilitat en l'ordenació per a facilitar reajustaments o ampliacions.

PRINCIPIS BÀSICS DE LA DISTRIBUCIÓ EN PLANTA
1. Principi de la satisfacció i de la seguretat. A igualtat de condicions, serà sempre més
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2. efectiva la distribució que faci el treball més satisfactori i segur per als treballadors.
3. Principi de la integració de conjunt. La millor distribució és la qual integra als homes,
materials, maquinària, activitats auxiliars i qualsevol altre factor, de manera que resulti
el compromís millor entre totes aquestes parts.
4. Principi de la mínima distància recorreguda. A igualtat de condicions, és sempre millor
la distribució que permet que la distància a recórrer pel material sigui la menor possible.
5. Principi de la circulació o flux de materials. En igualtat de condicions, és millor aquella
distribució que ordeni les àrees de treball de manera que cada operació o procés estigui
en el mateix ordre o seqüència que es transformin, tracten o munten els materials.
6. Principi de l’espai cúbic. L’economia s’obté utilitzant d’una manera efectiva tot l’espai
disponible, tant en horitzontal com en vertical.
7. Principi de la flexibilitat. A igualtat de condicions serà sempre més efectiva la distribució
que pugui ser ajustada o reordenada amb menys cost o inconvenients.
•

Factors que afecten a la distribució en planta

•

Materials (matèries primeres, productes en curs, productes acabats). Incloent
varietat, quantitat, operacions necessàries, seqüències, etc.

•

Maquinària.

•

Treballadors.

•

Moviments (de persones i materials).

•

Espera (magatzems temporals, permanents, sales d'espera).

•

Serveis (manteniment, inspecció, control, programació, etc)

•

Edifici (elements i particularitats interiors i exteriors del mateix, instal·lacions
existents, etc).

•

Versatilitat, flexibilitat, expansió.
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7.4. VSM. Diagrames de flux
El Value Stream Mapping (VSM) o diagrama de flux, és la representació gràfica del
funcionament i estructura d'un procés on es mostren totes les fases de què consten i com
es troben relacionades i connectades.
Inclou operacions (control, emmagatzematge, transport, etc.) i les seves relacions, així com
també els diferents estats físics del producte i dels components que l’integren.
Bàsicament s’utilitza per:
•

Proporcionar una visió global del procés i les seves activitats així com de les seves
relacions.

•

Permetre constatar ràpidament qui realitza una determinada tasca, en quin ordre,
les accions o camins a seguir en el cas de prendre una decisió en un moment
determinat del procés.

•

És un excel·lent punt de partida per a l’elaboració de procediments.

Qualsevol empresa pot ser considerada com un conjunt de processos i d’activitats.
L’orientació als processos comporta la identificació i la gestió sistemàtica dels processos
empleats a l’empresa i, en particular, la seva interdependència.
Preparar diagrames de flux per a tots els processos i a tots els nivells de l’empresa permet,
si es prenen d’una manera conjunta, representar gràficament, i de forma senzilla,
comprensible i operativa, totes les activitats.
Els diagrames de flux proporcionen el primer nivell d’informació del procés, permeten
analitzar-lo d’una manera general i, sovint, són eines molt bones per obligar els
components de l’equip de planificació de la qualitat a comunicar-se i assolir el consens en
els elements del procés, les seqüències operatives i els resultats.
Com que un objectiu de l’empresa ha de ser l’eficiència dels processos, el diagrama de flux
pot servir per a la determinació de millores i per a la identificació de les característiques
significatives i crítiques del producte i del procés a tenir en compte en el desenvolupament
posterior dels plans de control. I, a més, els diagrames de flux ajuden a analitzar l’efectivitat
de les diferents activitats enfocades a augmentar el valor afegit per al client.
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Ens aporta diferents solucions ,com ara;
•

Conèixer clarament un procés, descrivint la trajectòria que segueix un producte o
servei, a fi d’evitar possibles desviacions, així com les persones i els recursos
necessaris.

•

Identificar punts clau on és necessària una atenció específica.

•

Facilitar a l’empresa l’anàlisi del procés en la seva totalitat i la seva racionalització, i
permet veure les interrelacions entre les diferents activitats.

•

Ajudar l’equip de planificació a centrar-se en el procés, a realitzar l’anàlisi d’errors
del procés i dissenyar els plans de control.

•

Donar una visió àmplia, clara i compartida a l’equip de treball.

•

Permetre la comunicació amb una única interpretació.

•

Detectar oportunitats de millora.

Sovint, només amb l’elaboració del Diagrama de flux, ja s’assoleix un alt grau
d’aprenentatge i de coneixement del procés.
•

Aplicacions

El value stream mapping té moltes aplicacions a qualsevol tipus d’activitat, tant en
empreses industrials com de serveis, i en tots els seus departaments, àrees o seccions,
cosa que fa que sigui una eina molt important. També el podem aplicar en:
A les activitats de les persones, a les màquines i als productes o serveis, flux de
coneixements, activitats logístiques, etc., en funció de l’objecte de l’estudi. Estan
recomanats en les activitats de resolució de problemes.
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•

Simbologia

Els diagrames de flux es construeixen amb una sèrie de símbols, o dibuixos geomètrics que
han de ser coneguts per qualsevol persona, amb l’ajuda d’una clau.
És molt convenient que tota l’organització utilitzi els mateixos símbols per descriure les
mateixes operacions i tasques. Existeixen diferents normatives en funció del mercat i sector
d’activitat.
És convenient adjuntar al diagrama de flux una llegenda amb els principals símbols i
abreviatures utilitzades .Hi ha a més, programes informàtics que poden ajudar a fer la
feina. Existeixen sèries de símbols normalitzats (AINSI, AFNOR, ASME, etc.) per a la
representació formal dels diagrames.
A continuació es mostren alguns exemples dels símbols utilitzats en els diagrames de flux:
document generat

punt de decisió

descripció de l'activitat

Línia de flux
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7.5. Poka-yoke
•

Introducció

Poka-Yoke és una tècnica de qualitat desenvolupada per l’enginyer japonès Shigeo Shingo
als anys 1960´s, que significa "a prova d’errors". La idea principal és la de crear un procés
on els errors siguin impossibles de realitzar.
La finalitat del Poka-Yoke és eliminar els defectes en un producte ja sigui prevenint o
corregint els errors que es presentin com més aviat millor. Shigeo Shingo era un
especialista en processos de control estadístics en els anys 1950´s, però es va
desil·lusionar quan es va adonar que així mai podria reduir fins a zero els defectes en el seu
procés. El mostreig estadístic implica que alguns productes no siguin revisats, amb el que
un cert percentatge d’error sempre va a arribar al consumidor final.
Un dispositiu Poka-yoke és qualsevol mecanisme que ajuda a prevenir els errors abans que
succeeixin, o els fa que siguin molt obvis perquè el treballador s’adoni i ho corregeixi a
temps. El sistema Poka-yoke, o lliure d’errors, són els mètodes per a prevenir errors
humans que es converteixen en defectes del producte final.
El concepte és simple: si els errors no es permet que es presentin en la línia de producció,
llavors la qualitat serà alta i el retreball poc. Això augmenta la satisfacció del client i
disminueix els costos al mateix temps. El resultat, és d’alt valor per al client. No solament és
el simple concepte, però normalment les eines i/o dispositius són també simples. Els
sistemes Poka-yoke impliquen el portar a terme el 100% d’inspecció, així com,
retroalimentació i acció immediata quan els defectes o errors ocorren. Aquest enfocament
resol els problemes de la vella creença que el 100% de la inspecció pren molt temps i
treball, pel que té un cost molt alt.
La pràctica del sistema Poka-yoke es realitza més freqüentment en la comunitat
manufacturera per a enriquir la qualitat dels seus productes prevenint errors en la línia de
producció.
Les característiques principals d’un bon sistema Poka-Yoke:
•

Són simples i barats.

•

Són part del procés.

•

Són posats prop o en el lloc on ocorre l'error.
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La qualitat i el poka-yoke

La idea bàsica és frenar el procés de producció quan ocorre algun defecte, definir la causa i
prevenir que el defecte torni a ocórrer. Aquest és el principi del sistema de producció Just In
Time. No són necessàries les mostres estadístiques. La clau és anar detectant els errors
abans que es converteixin en defectes, i anar corregint-los perquè no es repeteixin.
Com error podem entendre el que fa malament el treballador i que després fa que un
producte surti defectuós.
En qualsevol esdeveniment, no hi ha molt sentit a inspeccionar productes al final del
procés; ja que els defectes són generats durant el procés, tot el que s’està fent és
descobrint aquests defectes. Sumar treballadors a la línia d’inspecció no té molt sentit,
degut al fet que no hi ha manera que es puguin reduir els defectes sense la utilització de
mètodes en els processos que previnguin en primer lloc que ocorrin els errors.
Per a reduir els defectes dintre de les activitats de producció, el concepte més fonamental
és el de reconèixer que els defectes són generats pel treball i que l'única cosa que les
inspeccions fan és descobrir els defectes.
Des de que les accions són afectades per les condicions de les operacions, podem
concloure que el concepte fonamental de la inspecció en la font resideix en d’absoluta
necessitat de funcions de control, que una vegada ocorreguts els errors en condicions
d’operació i ser descoberts, és el de resoldre aquests errors i prevenir que es converteixin
en defectes.
Els treballadors no són infalibles. El reconèixer que les persones són humanes i implantar
dispositius efectius de Poka-yoke d’acord a les necessitats, és un dels quatre Conceptes
Bàsics per a un Sistema de Control de Qualitat de Zero Defectes (ZQC Systems). Els
dispositius Poka-yoke també completen les funcions de control que han de ser efectives a
influenciar les funcions d’execució.
De qualsevol manera en l’anàlisi final, un sistema Poka-yoke és un mitjà i no una fi. Un
sistema Poka-yoke pot ser combinat amb les inspeccions successives o amb autoinspeccions, que poden completar la necessitat d’aquestes tècniques que proveeixen el
100% d’inspecció i iniciar la retroalimentació i acció.
Pel que és imprescindible que la inspecció sigui en la font i els mesuraments amb Pokayoke han de combinar-se si un desitja eliminar defectes. És la combinació d’inspecció en la
font i els dispositius Poka-yoke que fa possible l’establiment de Sistemes de control de
Qualitat de Zero Defectes.
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Shigeo Shingo va ser un dels enginyers industrials en Toyota, qui va crear i va formalitzar el
Control de Qualitat Zero Defectes (ZQC). L’habilitat per a trobar els defectes és essencial,
com diu Shingo "la causa dels defectes recau en els errors dels treballadors, i els defectes
són els resultats de continuar amb aquests errors".
•

Principals punts per a la implantació del poka-yoke

•

Control a l’origen, prop de la font del problema; per exemple, incorporant dispositius
monitors que adverteixin els defectes dels materials o les anormalitats del procés.

•

Establiment de mecanismes de control que ataquin diferents problemes, de tal
manera que l’operador sàpiga amb certesa quina problema a ha d’eliminar i com
fer-lo amb una pertorbació mínima al sistema d’operació.

•

Aplicar un enfocament de pas a pas amb avanços curts, simplificant els sistemes de
control sense perdre de vista la perspectiva econòmica. Per a usar el Poka-Yoke de
manera efectiva, és necessari estudiar amb gran detall l’eficiència, les
complicacions tecnològiques, les habilitats disponibles i els mètodes de treball.

•

No ha d’alentir-se l’aplicació de millores a causa d’un excés d’estudis. Encara que
l’objectiu principal de gairebé tots els fabricants és la coincidència entre els
paràmetres de disseny i els de producció, moltes de les idees del Poka-Yoke poden
aplicar-se tan prompte com s’hagin definit els problemes amb poc o cap cost per a
la companyia.

•

El Poka-Yoke emfatitza la cooperació interdepartamental i és la principal arma per a
les millores contínues, doncs motiva les activitats de resolució contínua de
problemes.

•

Funcions del sistema poka-yoke

Un sistema Poka-Yoke té dues funcions: Una és la de fer la inspecció al 100% de les parts
produïdes, i la segona és si ocorren anormalitats pugui donar retroalimentació i acció
correctiva. Els efectes del mètode Poka-Yoke en reduir defectes dependran del tipus
d’inspecció que s’estigui duent a terme, ja sigui: En l’inicia de la línia, auto-revisió, o revisió
contínua.
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El poka-yoke al sector serveis

Els sistemes Poka-yoke, també es poden aplicar als serveis. També és clau que les
accions del sistema, el servidors i els clients puguin estar lliures d’errors.
D’acord a la teoria del control total de qualitat, que es practica en la manufactura, els
dispositius a prova d’errors es localitzen en el transcurs de les diferents activitats. Però en
els serveis, els dispositius a prova d’errors són una decisió sobre el disseny del producte.
Això vol dir que han de ser inclosos al capdavant, al principi de qualsevol activitat de
qualitat.
Els administradors necessiten pensar en accions específiques per dur a terme el primer
principi de qualitat: fer-ho bé a la primera vegada.
Dissenyar poka-yokes és part d’art i part de ciència.
•

Conclusions

Les companyies capdavanteres en la revolució de qualitat han après que poden millorar la
qualitat dels seus productes i serveis més ràpidament quan s’enfoquen a millorar els seus
processos que usen per a elaborar els seus productes i serveis. Aquests processos
inclouen els processos manufacturers i els no manufacturers.
Un procés que és flexible, fàcil de manejar, i a prova d’errors és un sistema robust. Un
procés ha de ser efectiu, eficient, i robust si desitja ser considerat de gran qualitat. La clau
per a arribar a tenir zero errors, és identificar la font de l'error, veure que ho ocasiona i
buscar una solució. Al tenir la solució cal crear un dispositiu Poka-Yoke que ens permeti no
tornar a cometre el mateix error.
Els dispositius poden arribar a ser molt simples, no necessàriament han de ser complicats i
costosos. Crear un sistema robust és anticipar-se a les possibles causes i situacions que
puguin generar algun tipus de problema; la qual cosa permetrà una fàcil adaptació d’un
dispositiu Poka-Yoke.
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8. ESTRUCTURA DE LA IMPLANTACIÓ
8.1. La situació inicial
Partim d’una oficina tècnica en la que no existeix l’aplicació de cap mètode ni eina per a
facilitar tot el procés de producció. Des d’un punt de vista d’organització industrial, no hi ha
cap tipus de pràctica ni avenç. L’oficina funciona amb sistemes antics i arcaics i la majoria
del personal viu desconnectat dels constants avenços en el seu sector.
Un altre problema existent es que no hi ha comunicació entre la majoria de treballadors de
l’empresa i a més desconeixen els càrrecs que desenvolupa cadascú en el seu lloc de
treball. A part, els diferents empleats tampoc saben amb exactitud els càrrecs dels seus
superiors i no hi ha un organigrama clar dins de l’empresa. Els superiors es dediquen a
supervisar les funcions dels diferents membres de la plantilla, però donen ordres diferents
en casos iguals, fet que suposa un problema d’estandardització de processos.
A part de tots aquests problemes, hi ha el problema afegit que l’empresa necessita fer un
canvi important immediat, ja que sinó es veurà obligada a tancar les seves instal·lacions
degut a la forta competència del sector en el que es troba.
Per tant, aquesta empresa necessita urgentment un pla de treball que contingui un segut
d’eines i mètodes per a poder canviar l’empresa i fer que avanci cap a una millora del
producte i de l’espai de treball, per tal de fer-los més competitius.

8.2. Pla de treball
Per a poder aplicar tots els mètodes de que disposa el Lean, hem de conèixer quins
beneficis ens aporta cada un. Es molt important l’ordre en que s’aplicaran i s’ha d’establir
un seguit de prioritats entre els diferents mètodes. N’hi ha uns que són més importants i
d’altres que no tant, però tots són estrictament necessaris alhora d’aplicar-los dins de
l’oficina per a poder fer-la més competitiva. A més, s’ha de tenir en compte que hi ha alguns
mètodes que necessiten d’altres per a poder ser implants i alguns que s’han d’implantar al
mateix temps. Per a fer-ho més visual, confeccionem un diagrama de Gantt que ens
definirà l’estructura de la implantació.
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Seguirem el model següent:

Aspectes de la implantació

1 Observació

2 Estandardització

3 Flux i
Procés

4 Equipament
i layout

5 Formació

•

Observació

Primer caldrà observar tots els aspectes que volem millorar de la Nostra oficina, tant els
diferents components que la component com els operaris. Això voldrà dir que s’ha
d’observar la situació actual del sistema de funcionament, detectant els desperdicis,
variacions, pràctiques injustificades que hi puguin haver. D’aquesta forma podrem detectar
els principals problemes de l’empresa i establir un ordre de prioritats alhora de treballar-hi.
•

Estandardització

L’objectiu de l’ estandardització es actuar sobre els desperdicis, variacions, practiques
injustificades detectades a través de l’observació i estandarditzar-les, simplificar-les i
especialitzar-les. És molt important aquest aspecte, ja que es defineixen els problemes que
hi ha a l’empresa i es mira de definir la cronologia d’activitats.
•

Flux i Procés

En aquesta part estudiarem el recorregut que fan els productes per dins de l’oficina, i els
processos de que consta. Així podrem determinar si hi ha algun punt del procés que es pot
eliminar o que pot fer més senzill tot el sistema de producció.
•

Equipament i Layout

Finalment, per tal de poder determinar on ha d’anar cada peça, hem de fer un seguit
d’esquemes de planta, per saber la millor distribució de personal i equipament de la nostra
oficina i fer que tots els processos que es realitzen puguin fer-se amb el mínim temps
possible i amb la màxima efectivitat.
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•

Formació

La formació és, sense dubte, l’aspecte més important de tot el procés d’implantació. Ha de
ser-hi present durant tot el procediment, ja que es vital que tots els empleats rebin
informació sobre el que s’està aplicant, com s’aplica i quins resultats se’n esperen. Com
hem vist anteriorment durant la descripció dels mètodes i enes, hem vist que podem tractar
aquest punt des de molts àmbits. La formació es doncs l’eina que tenim per augmentar la
qualitat dels treballadors i fer-los competitius i integrats dins de l’empresa.

8.3. Diagrama de Gantt per a la implantació
Per a implantar-lo correctament, seguirem el següent diagrama de Gantt:
diagrama de GANTT per la implantació del Lean en una oficina tècnica - Calculat per a 6 mesos
Mètodes i Eines

1r mes
1

2

3

2n mes
4

1

2

3

3r mes
4

1

2

3

4rt mes
4

1

2

3

5é mes
4

1

2

3

6é mes
4

1

2

3

4

Observació
Enginyeria Simultanea
Qualitat Total
Tpm-Kaizen
5s
VSM
Poka-Yoke
Kanban
workshops
Layout
Formació Contínua
Tractament Comú
Gestió Participativa

Llegenda

Llegenda
Observació
Estandarització

Mètodes Lean

Flux i Procès
Equipament i Layout

Eines Lean

Formació

Barres de Gantt

En aquest diagrama es mostra com s’ha pensat que podrà ser la millor forma per implantar
aquests mètodes i eines. S’ha pensat fer-lo en un període de mig any, per tal de que els
treballadors i l’equip directiu s’acostumin am mètode Lean sense presses i perquè puguin
anar resolent els possibles dubtes mida que el procés d’implantació avança.
Si s’observa cronològicament, el primer mes hi ha un període d’observació, on l’equip
dedicat a aquesta tasca realitzarà les funcions necessàries per prepara el terreny de cara
als següents aspectes.
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El següent aspecte serà el d’estandardització, i durarà aproximadament dos mesos. Durant
aquest temps s’implantaran els mètodes principals que component la filosofia Lean, com
ara l’enginyeria simultània, la qualitat total, el TMP i Kaizen. L’objectiu d’aquesta fase serà
el d’estandarditzar els processos i les tasques, tot mirant quines coses sobren i quines en
son les importants. Serà el primer contacte que els empleats tinguin amb aquesta manera
de treballar i podran conèixer els fonaments i les tècniques de que es componen, així com
els resultats que se’n esperen.
Al mateix temps que s’estigui implantant aquests mètodes i de cara al tercer mes,
s’implantarà la primera eina Lean, les 5 s. Això aportarà de manera practica alguns dels
conceptes que havien vist durant el mes anterior i farà que els treballadors comencin a
palpar la filosofia Lean.
La pròxima fase anirà dedicada a l’aspecte relacionat amb el flux i el procés. Segons el que
hem pogut determinar durant la fase d’estandardització, aplicarem eines com ara el Value
Stream Mapping, el Kanban o el Poka-yoke. Aquestes eines, com hem pogut veure
anteriorment, ens ajudaran a fer que la producció flueixi amb harmonia, sense salts ni
entrebancs. Durant el quart i cinquè mes, els empleats de l’oficina coneixeran els aspectes
més importants i els començaran a aplicar.
Posteriorment arribarà la fase d’implantació dels Layouts i els Workshops, dins l’aspecte de
l’equipament. Es determinaran els recorreguts i l’espai de que disposem per a fer-los.
Farem grups de treball per poder enfocar millor la feina que realitza cadascú dins del seu
espai o departament.
Si prestem atenció al diagrama, la fase de formació és present durant tot el procés i ha de
continuar posteriorment i de manera continuada. Des del primer dia els membres de
l’oficina tècnica han de participar integrament del programa de formació. Han de formar-se
en les diferents tècniques i eines que s’utilitzen a l’oficina i fer-la més competitiva. E
tractament comú per part del òrgans superiors i de la resta de la plantilla també s’ha
d’aplicar des del primer dia, juntament amb la gestió participativa, fent que tots els empleats
vegin que són una peça important dins de l’empresa. La formació no ha de deixar-se
d’implantar mai, i és un dels pilars d’aquest document.

8.4. Equip Lean
Anomenarem equip Lean l’equip encarregat d’implantar el mètode dins de l’oficina tècnica.
Perquè sigui un èxit, tot aquest equip ha de conèixer perfectament totes les eines i mètodes
Lean, la seva filosofia i com dur-los a la pràctica. L’equip Lean estarà format per membres
de l’empresa, ajudats per un servei de suport exterior.
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És molt important que durant tot el procés d’implantació l’equip Lean estigui present en els
diferents aspectes o punts del programa per tal de que pugui resoldre dubtes dels empleats
a mida que vagin sorgint.

El paper de la direcció, com hem comentat anteriorment, és molt important. La direcció ha
de ser capaç de deixar un marge de maniobra i d’activitat a l’equip Lean durant els sis
mesos en que està pensat que duri el procés d’implantació. Cal que els empleats vegin i
notin que el que estan fent es per al bé del seu lloc de treball i indirectament, per al bé
general de tota l’oficina.
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9. MANUAL D’IMPLANTACIÓ
Per a poder aplicar amb èxit els diferents mètodes que hem explicat anteriorment,
descriurem a continuació un seguit d’exemples a traves de gràfics, esquemes o fotografies
per tal de fer més simple i fàcil tot el procés d’implantació.
L’estructura d’aquest manual pretén ser senzilla i entenedora, per tal que qualsevol
empresa que contingui una oficina tècnica pugui aplicar-lo sense masses complicacions.
L’ordre en que s’aniran descrivint les diferents eines o mètodes vindrà determinat per el
diagrama de Gantt sobre la implantació definit anteriorment, es a dir, es començarà per les
fases inicials d’observació, es procedirà cap a l’estandardització, es continuarà cap a flux i
procés i finalment cap a la fase d’equipament i layout. La fase de formació, estarà present
durant tot el procés pels motius comentats anteriorment.
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9.1. Fase I: Observació
Aquesta es la fase inicial. El procés d’observació s’encarregarà durant un mes d’observar i
fixar-se en la situació inicial de l’empresa, els processos que s’hi realitzen, el personal
implicat, així com si hi ha algun tipus d’organització.

SITUACIÓ INCIAL DE L’OFICINA TÈCNICA

PERSONAL IMPLICAT A CADA PROCÈS
CONJUNT DE TASQUES REALITZADES
POSSIBLE ORGANITZACIÓ EXISTENT

Un cop analitzats aquests quatre factors, hem de determinar per a cada un els diferents
aspectes que ens permetran veure quines són les principals funcions a desenvolupar de
manera especial.
•

Situació Inicial de l’oficina tècnica

Entenem com a situació inicial l’estat en que es troba tant l’espai de treball com la formació
dels seus empleats.
Determinar si hi ha mancances dins l’oficina de:
•

Personal. Podem detectar-ho si veiem que hi ha molta feina i pocs empleats per a
aquesta, si una sola persona realitza diferents tasques i no dona l’abast. També
podem observar si hi ha personal extraordinari. Qüestionar cada membre de l’equip
de treball i justificar la feina que fa.

•

Espai. Desprès d’observar durant aquest temps l’oficina, podrem veure com hi ha
espais desaprofitats o que hi ha espais sobreexplotats. L’equip Lean serà
l’encarregat de detectar i localitzar aquests espais i esbrinar perquè es dona
aquesta situació. A partir de l’estudi dels fluxos de treball, observar quin és el
recorregut que fa el producte per l’interior de l’oficina i observar-lo. Per a poder
determinar correctament problemes d’espai, s’ha de confeccionar un layout o una
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distribució en planta de l’estat actual, així com també realitzar un value stream
mapping per tal de determinar-ne la situació inicial dels fluxos.
•

Material: El material que envolta els equips de treball pot a vegades ser innecessari.
L’organització d’arxius, el format dels documents interns, equips informàtics i en
general tot el que hi ha dins d’una oficina tècnica i que es consideren objectes. Tots
aquests punts poden molestar o impedir en el curs de la feina de cada dia. L’espai
ha d’estar net i només hi ha d’haver el que és estrictament necessari.

FASE I: OBSERVACIÓ
LAYOUT ACTUAL DE PLANTA
VALUE STREAM MAPPING INICIAL

Un cop s’hagi acabat l’observació d’aquests aspectes, hem de començar a determinar el
personal implicat en cada procés, fent una llista dels diferents grups de treball que puguin
existir en un principi dins de l’oficina.
Seguidament també s’ha de confeccionar la llista del conjunt de tasques que es realitzen
dins de l’oficina per tal de distribuir la feina i els diferents processos. Hem de conèixer que
s’està fabricant en aquesta oficina i determinar quines són les tasques principals. Un cop fet
això, hem de veure quines són aquestes funcions i observar-les, per a posteriorment
treballar-hi. L’objectiu és que cada empleat treballi en el lloc de treball on sigui més útil i que
el seu espai de treball sigui l’adequat i ajustat per la tasca que està realitzant.
Finalment, observar quina es l’organització actual de l’empresa, com estan distribuïts els
departaments, el personal, quins càrrecs ocupa cadascú, quines en són les retribucions i en
definitiva mirar tot el que l’oficina tècnica conté en matèries d’organització, com ara control
i gestió d’inventaris, d’encàrrecs realitzats, de material, etc.
Un cop realitzat tota aquesta tasca d’observació es quan hem de determinar el grau
d’implicació en el Lean que te l’oficina. Això dependrà dels factors anomenats anteriorment i
es a partir d’aquí on l’equip Lean s’encarregarà de plantejar les línies d’actuació de cara a la
implantació.
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Si l’oficina mostra un alt nivell organitzatiu, com ara que sense conèixer algunes de les
eines Lean ha aplicat els seus conceptes sense adonar-se que estava treballant amb
aquestes eines, voldrà dir que part de la feina que suposa la implantació ja està realitzada.
Per contra, si hi ha nombrosos problemes d’organització, com ara desordre, feines poc
definides o un ambient general de confiança en l’empresa o en la feina d’un mateix, voldrà
dir que l’empresa presenta un nivell baix que s’hauran de fer canvis que comportin mesures
més extremes.
Tal com hem comentat, realitzarem el layout inicial de l’oficina:

En aquest Layout bàsic, s’han definit principalment els llocs de treball que ocupa cada
empleat i els obstacles més importants que es poden trobar. També convindria realitzar el
VSM inicial, per determinar quin recorregut fa el producte per l’oficina. Malauradament,
l’oficina de l’estudi no disposa de cap sistema estàndard de funcionament, així que per a
cada cas particular s’aplica unes mesures diferents i això fa que degut la distribució en
planta existent hi hagi un mal funcionament dins de l’espai de treball.
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El recorregut bàsic que segueix el producte es el següent:

De color taronja es mostren les ordres i de color verd es mostra el flux que segueix el
producte final. De manera que el client encarrega el projecte al cap de projecte, aquest ho
distribueix cap als projectistes, que realitzen les funcions de disseny i càlcul del projecte.
Finalment els delineants fan tots els plànols i documentació necessària per a dur a terme el
projecte que el client a sol·licitat, ho transmeten als projectistes i aquests al cap de projecte.
Al final el producte acabat arriba a mans del client. Es pot donar el cas que a vegades els
delineants parlin directament amb el cap de projecte i resolguin dubtes, però això és un cas
aïllat: dins de l’empresa, cada projectista té els seus delineants i és amb ells que realitza la
seva part del projecte.
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9.2. Fase II: Estandardització
La fase d’estandardització serà dividida en dues parts, la primera, dedicada a la
documentació i fonamentació de tots els empleats de l’oficina. Aquest període serà una
mica feixuc, però es vital que tots treballadors aprenguin que el perquè de l’aplicació del
mètode Lean i se’l facin seu. La segona part serà La posada en pràctica dels
coneixements estudiats durant la primera part, a travès de les 5’s.

FASE II: ESTANDARDITZACIÓ
CONCIENCIACIÓ SOBRE EL LEAN
APLICACIÓ DE LES 5’s
•

Conscienciació sobre el Lean

En aquesta part que compren la conscienciació sobre el Lean, es lliurarà la documentació
necessària comentada anteriorment i posteriorment i de manera periòdica es faran un
seguit de sessions informatives per tal d’assegurar-se que el mètode es comprès per la
totalitat de la plantilla.
Els conceptes que es tractaran són els següents:
•

Enginyeria simultània, Qualitat total, TPM i Kaizen.

Es faran un seguit de sessions un dia a la setmana i a una hora concreta. S’ha de buscar
una hora que tothom tingui facilitats per assistir-hi. Per exemple els dijous de les 10 a les 12
del matí. Es preveu un seguit de vuit sessions, les primeres de teoria i les següents
d’exemples i posades en pràctica. En total 16 hores de formació Lean. El cursos els
impartirà els membres que formen l’equip Lean.
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•

Aplicació de les 5’s

A l’hora d’aplicar les 5’s, seria convenient iniciar la implantació en una àrea pilot per
continuar amb la seva extensió posterior a d’altres àrees. Així, l’organització pot concentrar
els esforços i aprendre de l’experiència. L’equip Lean serà l’encarregat de fer pertinents
actuacions per tal de que s’apliqui correctament. Per desenvolupar un projecte de “5S”,
l’equip Lean necessitarà alguns mitjans per dur a terme la seva tasca, com ara una sala de
reunions i material auxiliar: màquina de fotos, panells, plànols de planta, etc. A més, la
direcció de l’empresa ha de ser conscient que l’execució del projecte requerirà un cert nivell
d’inversions/despeses per portar a terme les activitats, que dependrà de la situació de
partida de l’empresa i de les seves pròpies decisions, segons el grau d’implantació desitjat.

APLICACIÓ DE LES 5’s

Aconseguir

la

col·laboració

activa

dels

comandaments

intermedis.
Atendre les idees de les persones que treballen en l’àrea, tot
reconeixent el seu protagonisme.
Tenir una voluntat ferma de canviar la situació, amb un sentit
autocrític

i

afany

de

millora,

i

no

conformar-se

amb

implantacions superficials del mètode.
Demostrar una implicació visible dels directius, amb presència
activa en l’àrea, i no escatimar recursos per a la millora.
Executar les accions acordades amb rapidesa.
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SEIRI Organització
Netejar l’espai de treball de tot allò que
és innecessari, es a dir, que no es
preveu utilitzar en el futur.
L’escriptori de treball ha de quedar lliure de qualsevol cosa que pugui estovar la feina diària.
No cal tenir diferents bolígrafs o llapissos, amb un que funcioni n’hi ha prou. Qüestionar
cada part de l’espai de treball i justificar si es necessari.

SEITON Ordre
Un lloc per a cada cosa i cada cosa en el
seu lloc
Que sigui fàcil localitzar qualsevol eina
de treball

Utilitzar marques i símbols per saber on va cada cosa. Hem de saber ordenar-ho de la
manera més accessible i evitar que els diferents elements s’acumulin.
Ordenar tota la documentació existent dins de l’oficina. Separar-la per temes i que cada un
tingui un color diferent. Per exemple, els catàlegs de components de color blau, els llibres
de normatives i prontuaris de color vermell. Els prestatges també tindrien el color dels seus
llibres i per tant alhora de buscar o guardar és més fàcil trobar cada cosa.
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Com podem observar en les anteriors fotografies, l’ordre i la neteja de l’espai de treball són
molt importants. En la imatge de l’esquerra podem observar un escriptori desordenat, sense
lloc pels bolígrafs o llapissos, sense un espai delimitat per a cada un dels diferents objectes
que componen el nostre escriptori. Si aconseguim delimitar els espais, com ara guardar en
un sol lloc tots els documents relatius a normativa i col·locant els estries d’oficina en un lloc
fix i ordenat, també evitat la sobrecàrrega de documents, com ara notes o llibretes i mirar
de centralitzar els punts de dades. L’objectiu és que cada component sigui completament
necessari i tingui el seu espai delimitat. D’aquesta manera evitarem tenir-lo ple d’objectes
innecessaris i podrem arribar a localitzar les coses ràpidament.
SEISO Neteja
La neteja representa una inspecció
per detectar anomalies o deficiències
en els mitjans o eines.

Un espai de treball net implica una predisposició cap a les coses ben fetes. Si mantenim net
el nostre lloc de treball, la feina serà més agradable.

SEIKETSU Control visual i
estandardització
Saber ràpidament i fàcilment les
normes i funcionament dels
L’ús de murals, pòsters, indicadors, etc... fan més fàcil que entenguem en qualsevol com
s’utilitza una màquina, quin protocol s’ha de seguir, etc...
SHITSUKE Disciplina i hàbit
Compromís a treballar de manera
permanent pel manteniment de les
5’s

De res no serveix si la tasca iniciada no es continua. Hem de detectar si hi ha un descens
en la utilització de les 5s i fer que recuperin el seu protagonisme perdut.
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En resum, com es desprèn de l’explicació anterior, les tres primeres fases esmentades són
pròpiament operatives, mentre que el control visual ajuda a mantenir l’estat de les tres
anteriors mitjançant l’estandardització de les pràctiques. L’ultima fase, -disciplina i hàbitajuda a desenvolupar la millora contínua en l’activitat diària. Les cinc fases componen un
enfocament integrat i s’aborden de manera successiva, una rere l’altra.

SHITSUKE Disciplina i hàbit
Mantenir i millorar

SEIKETSU Control visual
Estandarditzar

SEIRI Organització

SEITON Ordre
Fases operatives

SEISO Neteja
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9.3. Fase III: Flux i Procés
Ja hem pogut veure com s’apliquen les 5’s i alguns exemples. Un cop arribats a aquest put,
hem de treballar i centrar-nos en camí que segueixen els productes de la nostra empresa.
Els productes que es fabriquen són pricipalment documents. Poden ser documents de
diferents tipus, però principalment els podem dividir en dos grans grups, els plànols i els
precs de condicions.
Els plànols composen la part principal de qualsevol projecte que es desenvolupa dins de
l’empresa, i sovint tenen diferents dimensions i mides. Per altra banda, els precs de
condicions se solen imprimir en format Din-A4 i quasi mai contenen algun altre tipus de
document. Quan l’empresa dissenya una maquina acompanya juntament amb els plànols
aquestes condicions, que són les instruccions per al correcte funcionament de la màquina
dissenyada, les normatives aplicades, els càlculs emprats, els materials que s’usen en les
diferents estructures, etc.. i en general tot aquella informació que el fabricant cregui
necessària de cara als seus clients.
Primer de tot es dissenya la maquinària i un cop està acabada i comprovada, es
confecciona el prec de condicions. Dins de l’empresa el recorregut que fan els diferents
projectes és molt irregular i convé dissenyar-ne un per estalviar problemes que puguin
causar i ja de pas estandarditzar el procés.
Per tant, serà convenient definir el VSM d’aquestes dues parts, que van estretament
lligades. Durant el procés de confecció, s’utilitzarà el Kanban i el poka-yoke. Tot aquest
procés d’implatació esta pensat per realitzar-lo amb dos mesos. Durant aquest temps es
faran els estudis per determinar les tasques de cadascú i poder realitzar el VSM
correctament.
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Part I: Dissenyar el flux del sistema productiu

Consistirà en dissenyar un diagrama que ofereixi una informació visual sobre la seqüència i
ordre que s’ha d’establir per les operacions per poder definir-ne la prioritat.

Aquest és doncs el flux que conté aquest procés. En blau es mostren les tasques
corresponents al cap de projecte, en verd les dels projectistes i en groc les dels delineants.
Com es pot observar, també es dissenya el plec de condicions i aquest haurà de ser en
ordre cronològic el procés per a crear el projecte.
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Part II: Dissenyar el Value Stream Mapping

Per dissenyar el VSM, hem d’observar el procés i determinar-ne els aspectes més
importants. La confecció anterior del flux del sistema productiu ens ajudarà molt alhora de
dissenyar perfectament i sense errors el Value Stream Mapping.

OBJECTIUS D’ELABORACIÓ DEL VSM

Crear una font única d’informació documentada de tot el que
passa en el procés.
Visualitzar el flux de procés, material i informació.
Facilitar la identificació i la eliminació de malbarataments en el
procés.
Analitzar la situació actual de la planta, establint prioritats en les
activitats de millora continua.
Definir els plans d’actuació.
Fer que sigui un document que es pugui actualitzar en tot
moment.
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El nostre VSM, un cop confeccionat seria el següent:
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En línies discontinues es mostren les ordres Kanban que en total n’hi han unes deu. El
nombre d’ordres Kanban pot augmentar i disminuir en funció del nivell de seguiment del
procés que desitgem. Així doncs, podem introduir més Kanbans que impliquin revisions
més periòdiques o disminuir-los si veiem que són innecessaris.
L’important és que és respectin els kanbans que s’han decidit que són imprescindibles, per
exemple, que un delineant no comenci a dibuixar cap peça, mecanismes, estructura, fins
que el projectista li hagi enviat els croquis necessaris, o que no és comenci a redactar i
treballar en un projecte sense tenir la conformitat del client. Els Kanbans són els que
determinen quan un procés comença a partir de la fi del següent i així successivament.
Cal destacar que les targetes Kanbans utilitzades no cal que tinguin un valor físic, sinó que
amb ordres o activitats ja n’hi ha prou.
•

Alguns exemples de l’aplicació dels Poka-Yoke

Tal com hem comentat anteriorment, els poka-yoke ens ajuden a evitar el màxim possible
d’errors abans de que succeeixin. Per al procés estudiat anteriorment, els errors es poden
donar o bé en el disseny, o bé en el que seria el transport o lliurament de documents.
En el primer cas, volem referir-nos als errors que estan implícits dins de càlculs, dibuixos o
altres parts dissenyades pels projectistes o els caps de projecte.
Per a errors en càlculs o en els croquis, detectar aquesta anomalia es realment difícil i per
reconèixer-la s’han de tenir varis coneixements i estudis per detectar-los. Si tenim una
plantilla correctament formada i utilitzem un mateix patró per revisar la feina feta, aquests
problema hauria de desaparèixer.
El procés per detectar aquests errors podria basar-se en una revisió de la feina feta
mitjançant estàndards. Per exemple, si utilitzem eines informàtiques per fer tots els càlculs,
es a dir, que només introduint els valors inicials ens calculin els resultats, ens estalviarem
molta feina i estalviarem possibles errors. Així d’aquesta manera, el resultat final sabrem
que és el correcte i les següents màquines o estructures es dimensionaran amb
paràmetres que sabem del cert que són reals. No hi ha lloc per l’error i a més la mateixa
aplicació informàtica serveix per múltiples usos. Al mateix temps estalviarem temps en
aquests procediments.
En el segon ens referim quan el projectistes transmeten la informació als delineants i
aquests s’encarreguen de plasmar-ho en plànols. Per tant, en aquest pas s’ha de prestar
màxima atenció en tot el que es refereix al traspàs d’informació, sobretot el que comporten
les targetes Kanban, que són les encarregades d’engegar un nou pas a la producció.
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Algunes solucions són les que identifiquen cada feina amb un color. Els caps de projecte
tenen els seus documents dins de carpetes blaves, els projectistes verdes i els delineants
grogues. Quan es visualitzem els documents sabem, pel color de la carpeta, a quina part
del procés pertany. Si totes les carpetes són del mateix color, hi ha problemes
d’identificació i poden donar lloc a confusions. Per exemple, un delineant no pot agafar mai
una carpeta de color blau, ja que només ha de rebre documents de part dels projectistes,
que tenen les carpetes verdes. També podem utilitzar colors per identificar projectes
finalitzats, pendents de revisió, etc...

9.4. Fase IV: Equipament i Layout
Un cop arribats a la quarta fase de la implantació, voldrà dir que l’empresa, durant quatre
mesos a estat practicant i familiaritzant-se amb el que comporta el Lean. Arribats a aquest
punt és possible que els empleats ja proposin idees i se sentin part de l’empresa. Això
voldrà dir que la feina que s’està duent a terme es correcte i que anem pel bon camí.
Durant el quart i cinquè mes aplicarem les tasques que comporten el moviment de mobiliari,
material i personal de dins de l’oficina. A partir del que hem vist per la redacció del VSM o
del flux del sistema productiu, determinarem quin és el millor lloc per a cada cosa, seguint
tambè les 5’s, es a dir, que el nou model de planta sigui ordenat, net i productiu.
•

Aplicació del layout

En aquest exemple veurem com s’aplica l’eina Lean de la distribució en planta o layout. La
implantació d’una distribució en planta es pot dur a terme per etapes:
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Etapa 1: Aconseguir un plànol de planta en que tan sols hi apareixien parets, columnes i
portes:
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Etapa 2: Delimitar en el plànol de planta, l’àrea en que es treballarà, delimitant passadissos
per separar aquesta area de les altres parts de la oficina:

Les línies verdes indiquen els camins pels quals podem passar per accedir a les diferents
zones.
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Etapa 3: Incorporar al layout les línies de producció corresponents al processos a implantar,
col·locant-les de manera que es respecti al màxim el flux del producte i la superfície ideal
per a cada una d’aquetes tasques, d’acord amb els equipaments necessaris per aquestes.
Tenim un exemple de la tercera etapa a continuació.

Aquesta és la distribució que s’ha triat, d’aquesta manera tots els espais estan en la
distancia mínima possible respecte el cap de projecte, i el recorregut que segueix el flux
està marcat per la línia discontinua blava.
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Etapa 4: Introduir a les superfícies previstes les taules, ordinadors, cadires, armaris, etc...
intentant respectar al màxim el flux establert en les etapes anteriors.

Hem redistribuït tota l’oficina fins al punt en que totes les parts menys la del cap de projecte
han canviat de manera radical. La part dels projectistes, verda, és més amena i conté una
taula al centre per poder fer reunions amb els altres membres de l’equip. S’ha decidit
col·locar la taula de reunions en aquesta part perquè els projectistes es troben al mig del
flux, ja que per una banda reben la informació del cap de projecte i per l’altra la transmeten
als delineants.
La part groga corresponent als delineants és més amplia i conté un espai per guardar la
documentació. S’ha prioritzat l’espai comú en contra del individual separat per mòduls i això
ha fet que cada membre disposi de més espai per treballar. Els espais compartits ajuden a
fomentar la interacció entre els membres de l’equip de delineants i fer que la comunicació
sigui més fàcil.
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Aplicacions dels Workshops

Els workshops o grups de treball són grups d’empleats que es reuneixen per buscar
solucions a problemes que van apareixent al llarg de la vida de l’empresa. Tal com l’equip
Lean serà l’encarregat d’introduir-lo en l’estructura de l’empresa, els grups de treball es
dedicaran a resoldre errors.
Per exemple, si s’està dissenyant una peça per una maquina i aquesta presenta problemes
de disseny, es pot formar un workshop o grup de treball per tal de que resolgui aquesta
anomalia. El grup pot estar format per diferents membres de la plantilla de l’empresa, per
exemple dos projectistes i un delineant.
Aquests realitzaran un estudi previ on es detallaran les millores que es preveuen obtenir a
partir de la situació actual descrita. Un cop definida aquesta part, el grup de treball
mantindrà reunions de forma periòdica per tal de trobar solucions al problema. Finalment es
mostrarà la nova solució a tota la plantilla i s’exposarà mitjançant murals amb esquemes
per l’espai de treball, per tal de que qualsevol membre de l’oficina tècnica pugui consultar
les millores aplicades.
Si l’ús dels workshops és generalitzat dins de l’empresa, es pot estudiar la possibilitat de
col·locar un panell permanent en un lloc específic en que s’hi vagin penjant les millores
cada cop.
Alguns exemples de workshops són:
•

Disseny de processos

•

Disseny del lloc de treball de l’empleat.

•

Revisió de layouts de planta.

•

Revisió del VSM.

Es vist que els grups de treball constitueixen una part important de la millora continua i que
sense ells seria molt difícil detectar algunes anomalies. És important aquest aspecte ja que
són els mateixos treballadors de l’oficina els que es dediquen a revisar-la i millorar-la i són
ells els que ho poden fer millor, ja que aquest és el seu lloc de treball.
D’altra banda els workshops ajuden a l’empleat a agafar responsabilitats i a ser un membre
partícip de les decisions de l’empresa, així com també a decidir part de les opcions que
l’afecten directament o indirectament a ell.
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9.5. Fase V: Formació continua
Dins del que entenem com a formació continua introduirem també les tècniques o mètodes
per aplicar els aspectes relacionats amb el tractament comú, el compromís i la
comunicació, ja que són les últimes eines a aplicar i a diferencia de les explicades
anteriorment, s’han de renovar i comprovar de manera permanent, ja que faran que dins de
l’empresa s’hi doni un bon ambient de treball i cooperació entre els diferents empleats.
Durant aquests sis mesos s’aniran aplicant aquestes mesures, ja que són vitals pel bon
funcionament de l’empresa i ajuden a que avanci de manera conjunta.

Cal dir, però, que la formació contínua, el tractament comú i la comunicació, al igual que
shitsuke, disciplina i hàbit, en les 5’s, han de ser el motor per impulsar totes les millores i
que no s’han de deixar mai de banda o finalitzar-les. Contínuament hi ha d’haver revisions
per poder determinar si apareixen malbarataments o mudes.
•

Formació continua

Per a aplicar un programa de formació continua, cal que prèviament es reuneixin els
responsables de cada area i manifestin les mancances que es detecten dins de l’empresa.
Aquesta serà la fase zero del procés d’implantació de la millora continua, l’avaluació
conjunta amb les seus col·laboradors de les necessitats immediates que cal cobrir, aixi com
tambè les estratègies de futur.
Seguidament, l’equip directiu, o la comissió formada pels membres de cada secció
elaboren un programa sobre la base de les propostes presentades i del grau de
polivalència de tots els empleats i establir l’ordre de prioritats oportunes. La utilització de
l’eina del radar chart pot ser de molta ajuda.
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Si utilitzem quatre variables; nivell d’estudis, experiència, idiomes i formació
complementària. Cal utilitzar una llegenda per saber la relació entre el radar chart i la
informació real.
nivell d’estudis:1 si té estudis de tècnic, 2 si és diplomat i 3 si és llicenciat
experiència: 1 si no té experiència, 2 si té entre un i tres anys i 3 si té mes de tres anys
d’experiència en el sector.
idiomes: 1 si coneix un o dos idiomes diferents del matern, 2 si en coneix tres o quatre i 3 si
en coneix més de quatre.
formació complementària: si l’operari te formació complementària de un a tres cursos obté
un 1, si ha realitzat més cursos, un 2 i si disposa d’algun màster, un 3.

Idiomes
3
2
1

Formació comp.

0

Nivell d'estudis

Experiencia

En aquest cas, l’empleat disposa d’una llicenciatura, no disposa de formació
complementària i tampoc d’experiència i té coneixement del anglès, francès i castellà. El
radar chart ens ajuda molt a visualitzar amb facilitat les característiques de cada membre
de la plantilla i detectar una mancança generalitzada.
Un responsable, semblant a un tècnic de recursos humans, serà la persona encarregada
per l’equip per desenvolupar el programa, cercar les millors possibilitats de formació,
establir calendaris, i dotar els recursos econòmics adients.
En el nostre cas i un cop fet la valoració, veiem que uns dels punts principals en que els
departaments demanen formació és en l’ús d’un programa informàtic concret de dibuix en
tres dimensions. Aquest coneixement farà servei a tot l’equip de delineants, que veuran
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ampliades les seves capacitats i alhora als projectistes, perquè facilitaran la comprensió, ja
que fins ara els dibuixos és realitzaven amb programes per a dues dimensions.
Es decideix que tres dels delineants més joves de l’empresa participin en un curs impartit
per una empresa externa i que també hi participi un projectista. Això s’ha determinat
mitjançant la confecció del radar chart de cada empleat. D’aquesta manera aconseguirem
que l’empresa pugui treballar amb diferents programes i oferir un servei més perfeccionat.
Un cop l’any es revisaran les diferents mesures preses i l’estat en que estan. És farà una
valoració sobre els resultats obtinguts i els esperats i es farà un informe sobre si el curs o la
decisió presa ha estat l’adequada.
•

Tractament comú. Compromís i comunicació

Com hem dit, la comunicació interna ens permet posar en coneixement de tothom les
polítiques i els objectius de l’empresa, i per aquest motiu iniciem el desenvolupament de la
comunicació interna dins de l’empresa per les reunions on planificarem el procés.
Descriurem, doncs, a continuació un seguit de mesures per a fomentar aquests aspectes.
La majoria són compatibles entre elles, però depenent del tipus d’exigència que demani
l’empresa n’aplicarem només alguns o tots.
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Procés de planificació
Cap a finals d’any, el cap de l’oficina estableix els objectius a assolir per al proper any,
sobre la base del pla de treball per al desenvolupament de l’empresa a mig i llarg termini.
La difusió dels acords d’aquesta reunió es fa en reunions informatives a cada centre de
treball a les quals assisteix tota la plantilla.
El diversos encarregats de cada grup de treball i els responsables dels departaments
informen dels resultats de l’any anterior i dels objectius i fites a assolir durant l’any en curs.
Finalment s’obre un col·loqui en el qual poden participar tots els assistents. Com a
seguiment dels objectius establerts en el procés de planificació es duen a terme unes
reunions mensuals de coordinació, un dels punts destacables de les quals és l’informe del
grup de coordinació.
Informe del grup de coordinació
Aquest informe l’elabora cada mes el grup de coordinació. Consisteix en un repàs dels fets
significatius del mes i de la marxa dels objectius i de les previsions. L’informe ha d’ocupar
com a molt, una cara d’un full A-4 i s’ha de difondre en cascada. De totes les reunions de
difusió de l’informe del grup de coordinació se’n fa una acta on es recullen els comentaris i
preguntes que s’hagin pogut fer, a fi d’aclarir dubtes o conèixer aquelles inquietuds que
puguin tenir les persones en l’àmbit del treball.
Aquestes actes es fan circular per tota la plantilla de l’empresa. L’objectiu és que tota la
plantilla pugui donar idees al mateix temps pugi veure les de tots els seus companys.
Reunió de coordinació
La finalitat d’aquestes reunions, a les quals assisteixen els directors de departament, és
revisar l’activitat productiva i comentar els punts destacables de l’informe del grup de
coordinació, tenint en compte les opinions del personal.
Taulers d’informació
Els resultats es publiquen també en els taulers d’informació existents a cada departament
amb la finalitat que tothom conegui l’evolució de la producció, la productivitat i la qualitat.
Cada secció disposa també d’un tauler d’informació TPM on s’hi reflecteixen els resultats
de l’activitat de manteniment preventiu que fa el mateix personal de la secció i de les
auditories trimestrals d’ordre i neteja.
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Manual de benvinguda
Les activitats que hem vist fins al moment van encaminades a aconseguir una integració de
les persones.
Per facilitar aquest fet i fer més amena l’arribada de nous membres a la plantilla es dóna a
tot el personal de nova contractació un manual de benvinguda “personalitzat”, el qual recull
les línies generals d’actuació de l’oficina tècnica en diferents temes (qualitat, seguretat,
medi ambient, formació, etc.) així com recomanacions per a un bon funcionament intern.
Revista Interna
També, i a fi i efecte de crear vincles d’unió entre els departaments, s’editarà tres cops l’any
la revista interna, la qual consta de seccions fixes que recullen tant els esdeveniments
importants ocorreguts com articles de difusió cultural o curiositats tècniques, i les activitats
de participació i de formació realitzades.
Diari electrònic
Aprofitant la connexió en xarxa dels equips informàtics s’introdueix una nova via de
comunicació amb tots els usuaris, de tal forma que quan connecten els seus equips al matí,
el primer que els surt a la pantalla és una espècie de diari electrònic.
Els paràmetres d’aquest diari són:
•

Fàcil de llegir

•

Només pot ocupar una “pantalla”

•

Combina imatges i text

•

Combina notícies d’empresa amb notícies d’altre tipus

•

Se’n fa algun número interactiu
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10. ESTUDI ECONÒMIC
En aquest apartat, es calcularà el preu que suposa dur a terme la implantació d’aquest
projecte.
Per tal de fer una estimació del cost s’ha plantejat el cas hipotètic de l’empresa descrita
durant el treball, és a dir, que no disposa de cap tipus d’organització i que necessita la total
implantació de les eines Lean descrites en aquest manual.
L’estudi econòmic s’ha dividit en fases per tal de determinar millor el cost de cada punt de
la implantació. Aquestes fases són:
•

Fase I: Observació

•

Fase II: Estandardització

•

Fase III: Flux i Procés

•

Fase IV: Equipament i Layout

•

Fase V: Formació contínua

Fase I

Observació
Tasques d’observació
Personal implicat
Tasques que s’hi realitzen
Confecció del Layout inicial
Estudi de l’organització existent

Dedicació

Cost

4,00 h
4,00 h
8,00 h
4,00 h

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

120,00 €
120,00 €
240,00 €
120,00 €
600,00 €

Material
Fulls, llapissos i material d’impremta
Realització de fotografies
Impressions dels documents necessaris

40,00 €
20,00 €
30,00 €
90,00 €
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Fase II

Estandardització
Introducció en el Lean
Curs enginyeria simultània
Curs Qualitat Total
Curs TPM
Curs sobre les 5's
Curs Kaizen

Dedicació

Cost

4,00 h
4,00 h
4,00 h
4,00 h
4,00 h

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
600,00 €

Material utilitzat
Panells informatius
Material d’escriptura
Cinta adhesiva per delimitar espais

Fase III

60,00 €
20,00 €
15,00 €
95,00 €

Flux i procés
Tasques a realitzar
Estudi inicial sobre el flux i el procés
Dissenyar el flux del sistema productiu
Dissenyar el Value Stream Mapping
Estudiar i dissenyar poka-yokes

Dedicació

Cost

10,00 h
8,00 h
8,00 h
10,00 h

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

300,00 €
240,00 €
240,00 €
300,00 €
1.080,00 €

Material
Fulls, llapissos i material d’impremta
Realització de fotografies
Carpetes i etiquetes de varis colors
Impressions dels documents necessaris

Fase IV

40,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
120,00 €

Equipament i Layout
Tasques a realitzar
Estudi inicial sobre el flux i el procés
Aplicació del Layout
Desenvolupar i aplicar els workshops
Curs de formació sobre el Layout

Dedicació

Cost

10,00 h
20,00 h
20,00 h
8,00 h

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

300,00 €
600,00 €
600,00 €
240,00 €
1.740,00 €
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Material
Fulls, llapissos i material d’impremta
Realització de fotografies
Cintes adhesives de diversos colors
Realització de panells informatius
Impressions dels documents necessaris

40,00 €
20,00 €
30,00 €
60,00 €
30,00 €
180,00 €

Fase V Formació contínua

Dedicació

Cost

Estudi sobre el nivell de formació inicial
Realització del radar chart a tota la plantilla
Decidir els cursos necessaris a implantar
Estudi sobre la comunicació i el compromís
Desenvolupar les tasques relatives al tractament
comú, la comunicació i el compromís

10,00 h
20,00 h
4,00 h
10,00 h

30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h
30,00 €/h

300,00 €
600,00 €
120,00 €
300,00 €

20,00 h

30,00 €/h

600,00 €
1.920,00 €

Cursos

Unitats

Cost

4

190,00 €

Tasques a realitzar

Curs de dibuix de disseny en 3D

760,00 €
760,00 €

Material
Fulls, llapissos i material d’impremta
Realització de fotografies
Realització de taulers d’informació
Confecció de la revista interna
Impressions dels documents necessaris

40,00 €
20,00 €
60,00 €
30,00 €
30,00 €
180,00 €

TOTALS
Fase I: Observació
Tasques d’observació
Material

600,00 €
90,00 €
690,00 €

Fase II: Estandardització
Introducció en el Lean
Material utilitzat

600,00 €
95,00 €
695,00 €

Manual d’implantació d’eines LEAN per a la millora d’una oficina tècnica

Pág. 108

Fase III: Flux i procés
Tasques a realitzar
Material

1.080,00 €
120,00 €
1.200,00 €

Fase IV: Equipament i Layout
Tasques a realitzar
Material

1.740,00 €
180,00 €
1.920,00 €

Fase V: Formació contínua
Tasques a realitzar
Cursos
Material

TOTAL ESTUDI ECONÒMIC

1.920,00 €
760,00 €
180,00 €
2.860,00 €

7.365,00 €

La implantació del Lean en l’oficina tècnica pot reportar millores en els resultats econòmics.
Si la implantació s’ha fet correctament, podem observar un retorn de la inversió en el
treball, un millor ús dels béns de l’oficina, una reducció dels costos i per tant, un major
ingrés que suposa més beneficis.
Si la nostra oficina podia realitzar 4 projectes al llarg de l’any, que li reportaven una mitjana
de 20.000 euros de benefici net cada un, ara la nostra oficina estarà preparada per absorbir
fins a dos projectes més, depenent del tipus i de les característiques.
Si tenim en compte l’augment del benefici que suposa això, veiem clarament que la
implantació de les eines Lean està completament justificada, no només a nivell d’augment
de la productivitat, sinó també a nivell econòmic.
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CONCLUSIONS
Aquest projecte s’ha desenvolupat per donar solució a un seguit de problemes
d’organització que patia una oficina tècnica. Aquesta oficina presentava un seguit de
mancances molt importants per al seu correcte funcionament.
L’interior de l’oficina presentava un aspecte desordenat i desorganitzat, tenia uns seguit de
sistemes de control i de protocols complexes, molts dels processos no estaven enllaçats i
no hi havia un flux constant o visible, sinó que es perdia i això causava nombrosos
problemes. Tampoc hi havia un control del tipus de material utilitzat, ni un control del
material fungible.
Els equips informàtics de dibuix eren complexos i feixucs i la majoria estaven desfasats
tecnològicament, a part s’havia de repetir la mateixa feina de verificació moltes vegades, ja
que tampoc existia un control clar en aquest aspecte.
Sumat a tot això, l’empresa presentava una resposta lenta amb els problemes que sorgien i
mostrava dificultats per solucionar els problemes amb els clients.
Per a resoldre aquest problema, s’ha optat per implantar el Lean manufacturing en un
període d’uns 6 mesos. Durant tot el procés d’implantació, s’han anat veient diferents
mètodes com ara L’enginyeria concurrent, la gestió participativa, la qualitat total,
l’empowerment, el manteniment total de la productivitat o TPM, la formació continua, el
tractament comú, la comunicació i el compromís i la millora contínua o kaizen.
A partir d’aquets mètodes s’ha decidit implantar les següents eines Lean perquè l’empresa
evoluciona cap a un sistema de producció millor: El kanban, les 5’s, el layout o mapa de
planta, els diagrames de flux o VSM, els poka-yoke i el radar chart.
Aquestes eines s’han implantat seguint un mètode que compren les següents fases:
•

I: Observació

•

II: Estandardització

•

III: Flux i procés

•

IV: Equipament i layout

•

V:Formació continua
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Cada fase ha implantat els mètodes i eines convenients per la part del procés en la que ens
trobàvem, fins que un cop arribats a la darrera podem concloure que el procés ha esta
implantat amb èxit.
Podem definir les millores que suposa la implantació d’aquest mètode com les que suposen
una millora externa, es a dir, de cara al producte obtingut i les que ofereixen una millora
interna, de cara a l’oficina tècnica.
Millores externes:
•

Ràpid disseny de productes

•

Augment de la qualitat i major satisfacció del client

•

Baixos costos

•

Menor temps de reacció

•

Optimització de tràmits

Millores internes:
•

Desenvolupament tecnològic

•

Polivalència del personal

•

Menor temps de reacció

•

Formació de la plantilla i increment de les responsabilitats assumides

•

Augment de les tècniques de gestió

•

Major participació i comunicació dins de l’empresa
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