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Melhoria Contínua em Processo Produtivo

Resumo
No mundo atual onde a indústria é marcada pela competitividade, principalmente a indústria
automóvel, onde imperam as três exigências básicas, qualidade, custo e prazo, a melhoria
contínua torna-se cada vez mais um modo de estar imprescindível.
O lean thinking é um termo transversal em que assentam algumas das mais importantes
metodologias e ferramentas de trabalho desenvolvidas nas últimas décadas pela Toyota no seu
conhecido Toyota Production System (TPS). Este visa o crescimento e superação da
produtividade e eficiência, evitando desperdícios, de tempo, matéria-prima e mão-de-obra.
Neste documento consta o estudo e aplicação de alguns dos princípios mais conhecidos de
melhoria contínua, ou kaizen, terminologia japonesa como é usualmente conhecida.
Para dar resposta a um dos principais sistemas de administração da produção, o just-in-time,
um dos pilares da TPS que defende que só se deve produzir aquilo que é necessário quando é
necessário na quantidade necessária, são abordadas algumas ferramentas de gestão de
qualidade e de fiabilidade da manutenção de equipamentos. São então abordados sistemas de
gestão de qualidade como o TQM e de fiabilidade da manutenção e equipamentos como o
TPM e RCM. As ferramentas de gestão a elas associadas foram também descritas.
Numa segunda parte desta dissertação são apresentadas as ações levadas a cabo em ambiente
industrial. Trata-se da parte experimental desta dissertação onde se apresenta o caso de estudo
- uma linha de produção de estruturas metálicas para encostos automóveis. Faz parte também
desta secção alguns dados do acompanhamento desta linha e ações relevantes levadas a cabo e
algumas sugeridas durante o período de realização deste documento.
Os resultados demonstraram que não é fácil estabilizar os processos de uma linha de produção
mesmo que esta já esteja em série há alguns anos. A possibilidade de melhoria contínua é uma
constante, onde situações novas associadas ao produto e ao processo vão aparecendo com
alguma frequência.
Palavras chave: Lean, Kaizen, Downtime, TPM, TQM, FMEA e QRQC
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Continuous Improvement of manufacturing processes
Abstract
In the modern world where industry is driven by competitiveness, mainly in the automobile
industry, where the three basic standards rule, namely quality, cost and time, continuous
improvement is becoming more and more indispensable.
Lean Thinking is a transversal philosophy in which are based some of the most important
methodologies and work tools developed in the past decades by Toyota in their well-known
Toyota Production System (TPS). It aims the growth of productivity and efficiency, avoiding
waste of time, raw materials and manpower.
This document contains the study and application of some well-known principles of
continuous improvement, or kaizen as in the commonly known Japanese terminology.
To respond to one of the principal production management systems, just-in-time, one of the
pillars of TPS that defends that only what is necessary should be produced and in the required
amounts, some management and reliability tools used by the equipment maintenance team are
addressed. Some quality management tools like the TQM, as well as maintenance equipment
reliability such as TPM e RCM are addressed.
In the second part of this work, experimental data concerning the investigated case study is
presented. The case study consisted in a production line of metallic structures for cars
backseats. It is also part of the second part of the work the accompanying data of this line and
relevant actions carried out and relevant future actions proposals for the continuous
improvement of the productivity of the investigated production lines.
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1 Introdução
1.1 Enquadramento do projeto e motivação
Este documento surge no âmbito do trabalho final de dissertação de mestrado em Engenharia
Mecânica no ramo de Produção, Conceção e Fabrico. Esta dissertação realizada em ambiente
empresarial, intitulada “Melhoria contínua em processo produtivo”, resulta de um estágio
curricular na XXXXXXXX - Assentos de Automóvel Lda., doravante designada de XXXXXXXX,
empresa líder mundial na produção de estruturas metálicas para assentos de automóveis.
Devido à crise socioeconómica que é vivenciada a um nível global, a gestão dos recursos,
sejam eles monetários, pessoais, temporais ou logísticos, deve ser pensada visando a sua
otimização. Assim, no contexto da indústria, todos procuram a excelência, sendo esta
alcançada quando se consegue aliar o custo, à qualidade e ao prazo de entrega, sendo este um
processo iterativo na busca incessante da melhoria contínua.
Melhoria contínua em processo produtivo é uma realidade constante em toda a indústria e que
pode ser extrapolada para qualquer ramo de atividade que procure otimizar processos,
tornando-se competitivos, e consequentemente gerando riqueza.
O processo produtivo é normalmente complexo, devido às diversas áreas envolvidas que
devem trabalhar em sintonia na busca do sucesso. Normalmente este entendimento não é fácil
porque as diferentes visões entram em conflito.
Neste documento irei reportar os esforços que foram realizados durante o estágio visando a
melhoria contínua do processo produtivo, utilizando índices de qualidade e de downtime. Por
outras palavras, apresentam-se os esforços visando a redução do número de peças defeituosas,
aumentando a qualidade do produto e a fiabilidade do processo. Melhoramentos de
ferramentas, robôs e suas rotinas e outros fatores relacionados com os processos tecnológicos
foram implementados, aproveitando todas as janelas temporais para melhorar o produto final
ou para fiabilizar a maquinaria.
Com uma presença assídua entre o Departamento de Engenharia, e o Departamento de
Manutenção da XXXXXXXX em São João da Madeira foi possível realizar o acompanhamento
de duas linhas de produção, do qual resultou o presente relatório.
Em empresas que façam séries ou pre-séries em linha, onde existam processos automatizados,
o objetivo é sem dúvida diminuir o tempo dos ciclos cada vez menores, com sequências de
processo otimizadas de maneira a permitir fabricar a máxima quantidade possível, com a
qualidade pretendida, no mínimo tempo possível.
Para tal, a eliminação de desperdícios é prioritária, sendo eles temporais, devido a paragens
inesperadas, provocadas por avarias ou por problemas associados à qualidade, produzindo
sucata.
Devido à competitividade do mercado, e à exigência de qualidade, a procura da excelência é
cada vez mais o objetivo de qualquer indústria. Neste caso em particular, quando falamos do
1

ramo automóvel, problemas de qualidade refletem-se muitas vezes em problemas de
confiança e segurança.
Em todo este processo, a engenharia tem um papel crucial, tanto na resolução de problemas
que vão surgindo diariamente, muitos deles de uma forma inesperada, como na descoberta de
novos problemas.
A engenharia tem então como função um acompanhamento constante do processo produtivo,
de forma a dar suporte a todas as ocorrências, e respostas a problemas de conceção, design e
processamento.
Por sua vez, a manutenção tem um papel importante para manter a fiabilidade das ferramentas
e maquinaria, bem como resolver as avarias e paragens não programadas que vão surgindo no
dia-a-dia.
O Lean Management define-se como uma metodologia de otimização de recursos com vista a
uma melhoria da acuidade dos processos. A implementação eficaz deste tipo de abordagem
requer uma mentalidade pouco conservadora que abranja toda a estrutura da empresa. Líder
no setor automóvel, a XXXXXXXX não é exceção, adaptando essa filosofia às suas próprias
necessidades, criando um serviço de excelência no que toca à qualidade de gestão das suas
atividades.
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1.2 A XXXXXXXX
A XXXXXXXX é um parceiro mundial da indústria automóvel, especializada na conceção,
desenvolvimento, fabricação e fornecimento de peças automóveis, sendo líder europeu em
exteriores automóveis e líder mundial nas restantes áreas. Esta empresa divide-se em quatro
ramos de atividade, conforme ilustrado na Figura 1.

8%
35%
29%

28%
Sistemas exteriores de automóveis
Sistemas de interiores
Tecnologias de controlo de emissões
Assentos automóveis

Figura 1- Setores de atividade da XXXXXXXX.

O grupo XXXXXXXX emprega a nível global cerca de 100 000 colaboradores, repartidos por
330 fábricas, incluindo 30 centros de R&D, e está presente em 34 países por todo o mundo. O
grupo XXXXXXXX trabalha com grande parte das marcas do sector automóvel. Com uma
faturação anual próxima dos 20 mil milhões de euros, a missão do grupo é um crescimento
rentável a longo prazo através de um forte desempenho diário, sempre consciente da sua
responsabilidade social e ambiental.
Embora os alicerces da XXXXXXXX datem de 1810, na altura como indústria de fundição de
aço resultante de uma sociedade entre os irmãos Jean-Pierre e Frédéric Peugeot com Jacques
Maillard-Salins, só em 1999 foi finalizada a fusão entre a Bertrand Faure, especialista em
almofadas com molas para assentos da indústria automóvel e a ECIA, uma subsidiária da
Peugeot com reputação, que fabricava assentos, extremidades dianteiras e interiores de
veículos, bem como sistemas de exaustão. Esta fusão deu origem à empresa com o nome que
se conhece atualmente, a XXXXXXXX.

1.2.1 Números da XXXXXXXX em Portugal

A XXXXXXXX tem presença relevante em Portugal, sendo caracterizada pelos seguintes
números:
 6 Fábricas + 1 serviços centrais + 1 Confort & Trim Systems Division;
 3000 colaboradores;
 Volume de Negócios: 544 milhões.
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A unidade XXXXXXXX de São João da Madeira, dedicada à produção de assentos automóveis,
com cerca de 900 colaboradores, tem uma produção aproximada de 40 mil estruturas por dia.
O crescimento desta fábrica é notório e pode ser verificado pela subida do volume de vendas
nos últimos anos. Em 2014 faturou cerca de 135 milhões de euros, em 2015, 187 milhões, e
só no primeiro semestre de 2016 já ascendeu aos 115 milhões de euros de faturação.

1.3 Objetivos do projeto
A tese “Melhoria Contínua em Processo Produtivo” resulta de uma parceria (dissertação em
ambiente empresarial) entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e a
XXXXXXXX - Assentos de Automóveis Lda. de São João da Madeira, mais concretamente
envolvendo a secção de Materiais e Processos Tecnológicos do Departamento de Engenharia
Mecânica da FEUP e os Departamentos de Engenharia e Manutenção da XXXXXXXX. Os
objetivos traçados para a realização deste trabalho são:
 Estudo de técnicas de gestão de produção baseadas nas filosofias Lean e a sua
aplicação.
 Responsável do produto e processo (RPP) de uma linha de produção, em que os
principais processos envolvidos são a soldadura MAG, soldadura por resistência (ou
por pontos), havendo também postos de rebitagem e aparafusamento.
 Melhoria dos índices de qualidade, em particular a diminuição de peças com defeitos
ou rejeitadas, através de intervenções na linha de produção.
 Melhoria dos índices de downtime, ou seja, diminuição dos tempos de paragem não
programados.

1.4 Estrutura da dissertação
Esta dissertação está dividida em 5 capítulos conforme se resume de seguida:
 1º Capítulo: contém o enquadramento e objetivos deste documento;
 2º Capítulo: inclui o estado da arte, metodologias e ferramentas estudadas, em particular as
ferramentas associadas à gestão da produção Lean e ao Toyota Production Systems (TPS) e
Kaizen;
 3º Capítulo: apresentação do caso de estudo abordado nesta dissertação;
 4º Capítulo: compilação das ações relevantes propostas e implementadas e das ações
propostas durante o período do estágio;
 5º Capítulo: apresentação das conclusões mais importantes resultantes deste estudo.
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2 Revisão Bibliográfica

2.1 A evolução da indústria automóvel
Até ao início do século XX, a indústria automóvel era caracterizada por uma produção
artesanal personalizada de automóveis exclusivos, de acordo com o pedido do cliente. Para
tal, eram utilizados operadores altamente qualificados e ferramentas simples e flexíveis. Deste
modo, o custo de produção e consequentemente de venda eram elevadíssimos. Com baixas
cadências de produção e prazos de entrega altos, esta não conseguia responder às
necessidades da indústria. A forma como o sector automóvel trabalhava foi repensada.
Após a primeira guerra mundial, a Ford e a General Motors elevou a produção artesanal de
automóveis, lideradas por empresas Europeias até então, para uma era da produção em massa.
Consequentemente, os Estados Unidos passaram a dominar claramente a indústria automóvel.
A produção em massa, por sua vez, utilizava mão-de-obra altamente qualificada para projetar
e desenvolver novos produtos. Estes eram produzidos em grandes séries por operadores pouco
qualificados que manuseavam maquinaria cara, desenvolvida para a produção específica de
um determinado produto.
Os investimentos feitos a nível tecnológico obrigavam à produção de grandes quantidades, de
uma forma desenfreada, na procura de retorno financeiro. Esta intolerância a interrupções de
produção levava à criação excessiva de Work in Progress (WIP) e elevados stocks de produto
acabado, resultando assim na utilização de recursos desnecessários como mão-de-obra, espaço
e matéria-prima. Todos estes fatores resultavam numa baixa flexibilidade da produção, com
grandes investimentos envolvidos, levando à manutenção dos produtos (modelos) durante o
máximo tempo possível, para conseguirem preços baixos, competitivos e ao mesmo tempo
amortizar os grandes investimentos. Os processos eram assim repetitivos e entediantes para os
operários, sem qualquer evolução ou melhoria.
No Japão, durante os vinte anos que se seguiram à segunda grande guerra, Eiji Toyoda e
Taiichi Ohno da Toyota Motor Company desenvolveram o lean production, sendo traduzido à
letra como uma “produção magra” sem desperdícios. Lean production, um termo utilizado por
John Krafcik, investigador do International Motor Vehicle Program (IMVP), pôde ser
explicado como um sistema de produção inovador que combina as vantagens da produção
artesanal, com a produção em massa. O lean production é caracterizado por equipas de
trabalhadores multifacetados, com maquinaria automatizada flexível, que torna possível o
fabrico de produtos com uma grande variedade, de acordo com as necessidades do mercado, e
com o foco de produzir apenas o necessário, com a máxima qualidade possível e com mínimo
desperdício (Womack, Jones, and Roos 2007).
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2.2 Indústria automóvel em Portugal
A indústria automóvel em Portugal tem algumas décadas de desenvolvimento e ao longo dos
últimos anos tem vindo a verificar uma evolução quer ao nível da qualificação quer no nível
tecnológico que consequentemente a torna competitiva.
Até à década de 80, o mercado era muito restrito à importação; o que era montado em
Portugal deveria ter como destino o mercado nacional. No entanto, após a revolução os vários
governos promoveram uma política de exportação e abriram portas para novas parcerias,
promovendo concursos.
Em 1980 foi fundada a Renault Cacia que fazia motores e caixa de velocidades, a par de uma
linha de montagem em Setúbal. No final dos anos 80 eram produzidos cerca de 146 000
veículos. Consequentemente, o aparecimento destas indústrias ajudou a impulsionar o
desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento de processos até então pouco explorados,
tais como a injeção de plásticos, estampagem, revestimentos e soldadura. Esta evolução
permitiu que no final dos anos 80, a faturação tenha aumentado de 84 milhões para 673
milhões.
Durante os anos 90, com a integração de Portugal na União Europeia houve um impulso
importante na indústria automóvel com o Projeto Renault Portugal e a Volkswagen
Autoeuropa. Como consequência, Portugal faturou 4100 milhões de euros em 2001. Para
além da Renault e Autoeuropa, diversas outras empresas a operar no ramo automóvel se
estabeleceram em Portugal das quais se destacam algumas mais relevantes, na Tabela 1. A
produção no sector automóvel divide-se em dois ramos, a montagem de veículos e produção
de componentes. Quase 98% da produção automóvel em Portugal é para exportação.
Tabela 1 - Grandes empresas do setor automóvel instaladas em Portugal.
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Empresa

Localização

Ano de
arranque

Dedicação

Autoeuropa

Palmela

1995

Montagem

Renault

Cacia

1981

Órgãos e componentes
para indústria automóvel

PSA Peugeot
Citroën

Mangualde

1964

Montagem

Toyota Caetano

Ovar

1946

Carroçarias

Mitsubishi Fuso
Truck Europe

Tramagal

1991

Montagem

Bosh

Braga

1990

Sistemas de navegação e
autorrádios

Continental

Famalicão

1990

Pneumáticos

Delphi

Diversas Localizações

1981

Eletrónica

XXXXXXXX

São João da Madeira

1962

Componentes combinados
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2.3 Lean e o Toyota Production System
De acordo com Coimbra: “Lean means to employ minimum resources for the maximum
output. Lean is what you gain as a result of building a total flow management system”. O
Lean production constitui a abordagem mais significativa de gestão de operações e
fornecimento dos últimos 50 anos (Coimbra 2013).
Em 1949, após a segunda guerra mundial, um colapso nas vendas obrigou a Toyota a despedir
em massa, grande parte dos seus trabalhadores. Estas medidas abalaram toda a estrutura da
empresa, obrigando à sua redefinição e à procura de uma estratégia que colocasse novamente
a Toyota no caminho do sucesso.
Enquanto a fábrica da Ford em Detroit em 1950 produzia diariamente 7000 automóveis a
Toyota em 13 anos de existência, apenas tinha sido capaz de produzir 2685. Este facto
suscitou a curiosidade de Eiji Toyoda. Após uma análise detalhada à forma como trabalhava a
fábrica da Ford em Detroit, Eiji Toyoda que passou três meses nos EUA e Taiichi Ohno que
era o seu especialista em produção, concluíram que a produção em massa adotada pela Ford
não era possível ser implementada no Japão. Deste estudo resultou o desenvolvimento de uma
filosofia produtiva conhecida como Toyota Production System (TPS), que é vulgarmente
designada de Lean Production. A Figura 2 ilustra o edifício TPS.

Figura 2 - Toyota Production System.

A base do pensamento Lean provém do conceito, produção Just-in-time (JIT), desenvolvido
no Japão pela Toyota. O JIT ganhou uma importância a nível mundial na década de 70,
contudo alguma desta filosofia provém do início do século XX nos Estados Unidos da
América. Henry Ford utilizou este conceito para otimizar as suas linhas de montagem de
automóveis.
Embora a indústria japonesa se baseasse nos conceitos da produção JIT a partir da década de
30, só na década de 70 é que ela foi totalmente redefinida quando Taiichi Ohno da Toyota
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Motors aplicou o JIT para levar os carros da Toyota para a vanguarda, combinando o tempo
de entrega com a qualidade (Jacobs and Chase 2014).
Assim o principal objetivo da filosofia lean é a redução do tempo, desde que é recebida a
encomenda até que esta é entregue ao cliente, eliminando toda e qualquer operação que não
adicione valor ao produto (Liker and Meier 2006).
2.4 Kaizen
Um dos princípios básicos subjacentes à implementação de uma filosofia Lean é o Kaizen. De
acordo com Masaaki Imai, Kaizen define-se da seguinte forma: “Kaizen means ongoing,
continual improvement and a mindset that is never satisfied with the status quo” (Coimbra
2013).
Segundo Euclides Coimbra, Kaizen significa mudar para melhor ou melhoria contínua (ver
Figura 3), que deve envolver todos os intervenientes diretos ou indiretos, desde a gerência até
aos operadores. Este processo é caracterizado por pequenas melhorias incrementadas de
forma progressiva com o objetivo de alcançar bons resultados a longo prazo (Imai 2000).

Figura 3 – Kaizen, ou melhoria contínua em caracteres japoneses (pt.kaizen.com, website acedido a 20 de Março
de 2016).

Ao contrário das empresas japonesas que foram as pioneiras a desenvolver e a regerem-se por
esta forma de pensar, as empresas ocidentais apostaram em políticas de grande inovação com
revoluções tecnológicas. Imai Massaki na obra “Kaizen - A estratégia para o sucesso
competitivo”, faz uma comparação entre a estratégia da administração japonesa com a
ocidental. Na sua opinião, as empresas ocidentais ignoraram o Kaizen, guardando a inovação
para a gerência, e a manutenção para os restantes. As empresas japonesas dividem as áreas de
ação da manutenção em kaizen e manutenção, ficando assim com a mesma área de ação de
inovação (Imai 1994). Embora a mentalidade das empresas ocidentais tenha mudado desde
então, hoje em dia ainda há muito a fazer. Há sempre coisas a melhorar, sendo precisamente
isto que carateriza o kaizen (Imai 2000).
Cada vez mais empresas adotam a melhoria contínua como uma filosofia empresarial. Isto é,
utilizando os princípios kaizen e as suas ferramentas, as empresas eliminam desperdícios,
tornando-se assim, cada vez mais competitivas. Assim os princípios kaizen devem ser
aplicados por todos, em qualquer lugar e a qualquer hora como ilustrado no esquema seguinte:
8
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Em
qualquer
lugar!

Melhoria
Contínua
Todos!

A
qualquer
hora!

Figura 4 - Kaizen: vetores de atuação (www.pprm.in, website acedido a 24 de Março de 2016).

2.4.1 XXXXXXXX Excellence System
O XXXXXXXX Excellence System (XES) nasce da aplicação dos conceitos abordados até
então neste capítulo adaptados à estrutura da empresa. Esta ferramenta desenvolvida pelo
grupo é o manual da metodologia, boas práticas de gestão e cultura corporativa pela qual se
regem os seus trabalhadores.
Seguindo os fundamentos Kaizen, este sistema que tem por base um foco constante pela
melhoria contínua pelo que ele próprio é corrigido e melhorado com frequência. A sua
abrangência é transversal ao core business da empresa, envolvendo áreas como produção,
R&D, manutenção, etc (www.XXXXXXXX.com, website acedido em 5 de Maio de 2016).
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2.5 Gemba Kaizen
A palavra Gemba, de origem japonesa, significa “verdadeiro lugar”, ou “onde tudo acontece”.
Gemba Kaizen significa então melhoria contínua através de uma presença assídua no terreno.
Num contexto fabril, significa um acompanhamento presencial das operações e
acontecimentos no shop floor, ou chão de fábrica. À semelhança do modelo TPS, o modelo
Gemba Kaizen tem uma casa, com vários andares bem estruturados, como se apresenta na
Figura 5.

Figura 5 - Estrutura da casa Gemba Kaizen (Imai 2000).
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2.5.1 Os 5’s
Uma fábrica, um escritório, ou mesmo em casa, a limpeza e organização é algo que permite
um melhor bem-estar, empenho e motivação. Uma das técnicas de fabrico desenvolvida pela
indústria japonesa e mais conhecida pelas filosofias Lean e Kaizen são os 5’s. Esta tem como
objetivo envolver todos os intervenientes por forma a melhorar o desempenho dia-a-dia
(Coimbra 2013). Em indústrias com grandes volumes de produção, normalmente em três
turnos, 24 sob 24 horas, a aplicação dos 5’s é indispensável. Caso contrário, a acumulação de
resíduos, lixo e desarrumação cresce a um ritmo que torna a desorganização um modo de
estar, acabando por encobrir os problemas (Liker 2004). Os 5’s são apresentados
resumidamente:
Seiri – Classificar – Categorizar os artigos segundo a sua utilização (regularmente,
pontualmente ou nunca) e guardar apenas aquilo que é preciso, desfazendo-se do resto
(Liker 2004).
Seiton – Arrumar – Após o Seiri deve-se arrumar tudo num lugar apropriado (zonning)
de acordo com a sua utilização. Aquilo que for utilizado frequentemente deve estar
acessível e fácil de alcançar (Liker 2004).
Seiso – Limpeza – A limpeza das ferramentas ou da área de trabalho é essencial para a
mais fácil deteção de anomalias e potenciais falhas que podem por em causa a
qualidade do produto ou provocar tempos de paragem devido a avarias nas máquinas
(Liker 2004).
Seiketsu – Sistematizar – Criação de standards para garantir que os três primeiros S’s
sejam cumpridos e interiorizados (Liker 2004). Dada a existência de inúmeras línguas,
é conveniente a utilização de imagens para que seja percetível e se crie o standard de
organização e limpeza (Mobley 2014).
Shitsuke – Padronizar – Padronizar itens anteriores é indispensável pois só assim se
assegura a autodisciplina para que o processo seja constante e assim seja atingida uma
melhoria contínua. Auditorias regulares, aleatórias e por equipas de gestão ajudam.
(Liker 2004).
Há ainda alguma literatura que faz referência a um sexto S, relativo a segurança, fator
primordial quando se fala em indústria desenvolvida (Mobley 2014).
Fruto da aplicação das filosofias 5’s, é interessante citar a experiência dos americanos quando
visitavam as fábricas japonesas nos anos 70-80: “When Americans were making pilgrimages
to Japanese plant in the 1970s and ‘80s, the first reaction was invariably “the factories are so
clean you could eat off the floor” (Liker 2004).
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2.5.2 Os 3 M’s (Muri, Mura e Muda)
O objetivo do Kaizen é aumentar a produtividade reduzindo o tempo de ciclo sendo mais
eficiente através da simplificação do processo, prevenção de erros, eliminação de lixo ou
produtos obsoletos, melhorando a organização e o aspeto (Coimbra 2013). Os três M’s são
constituídos pelos 7 tipos de Muda (desperdícios), Muri (falta de tempo e desperdício de
energia) e Mura (variabilidade, ou falta de fiabilidade) (Coimbra 2013). Em mais pormenor,
os 3 M’s (ver Figura 6) podem ser descritos da forma seguinte:
Muri - sobrecarga de pessoas ou equipamento. Este é de certo modo o contrário do
Muda. Ou seja, apesar de devermos retirar todo o rendimento do conjunto homem
máquina, não devemos ir além dos limites dos mesmos. Nas ferramentas e
equipamentos uma sobrecarga excessiva provoca paragens por avaria e defeitos. Nos
trabalhadores um demasiado gasto de energia seja ele provocado por uma posição
pouco ergonómica, um excesso de esforço ou pelo ritmo imposto pode provocar
problemas de saúde ou segurança e de qualidade do produto, pois os níveis de
concentração baixam.
Mura- irregularidade e variabilidade. Este M é o reflexo do equilíbrio dos outros dois
M’s. Por vezes, as encomendas são maiores do que a quantidade que os operadores ou
as máquinas conseguem produzir; outras vezes ocorre o contrário, há falta de pedidos
para a capacidade de produção. Normalmente este é o reflexo de uma má
calendarização da produção, ou de problemas internos como a produção de peças
defeituosas, paragens por avaria ou falta de peças primárias, por falha dos
fornecedores.
Muda – valor não acrescentado. Este M pode ser dividido em 7 desperdícios
relacionados com prazos de entrega, movimentos excessivos, criação de excesso de
inventário, que resultam em alguma espécie de espera.

Figura 6 – Os 3 MU’s (psichika.eu, website acedido a 15 de Abril de 2016).
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2.5.3 Os 7 Muda
Acrescentar valor a algo é a base da industrialização, ou seja, a transformação de matériaprima acrescentando-lhe valor e assim gerar lucro. No contexto da filosofia Lean ou Kaizen,
todas as operações que não acrescentem valor ao produto final são classificadas como Muda,
termo japonês que significa perda, desperdício ou lixo. Toda e qualquer operação que não
acrescente valor são consideradas desperdício. Na literatura podemos encontrar os 7 Muda, ou
seja, 7 tipos de desperdícios que devem ser eliminados:
Defeitos são um fator crítico, em particular a produção de peças defeituosas, seja sucata
irrecuperável ou peças que possam ser retrabalhadas, implicam a perda de matéria-prima e
tempo. Quando um defeito é detetado, deverá imediatamente ser procurada a sua causa/raiz, e
até lá, poderá levar à paragem de produção e a triagens de material.
Tempo de espera é desperdício de tempo do trabalhador, por exemplo quando este funciona
como homem relógio, ou seja, alimenta a máquina e enquanto se dá o processamento, este
está parado esperando o próximo ciclo. Poderemos ainda considerar tempo de espera quando
existe uma quebra de stock ou atrasos no processamento em etapas a montante, tempo de
paragem por avaria ou devido às restrições de capacidade dadas pelo bottleneck.
Movimento desnecessário é todo o movimento que não adicione valor ao processo sendo
considerado desperdício. Movimentos como tentar alcançar algo, procurar, acondicionar,
separar peças, e até mesmo andar são considerados perdas.
Excesso de processamento ocorre quando são usadas demasiadas operações para o
processamento das peças. Por vezes, a má conceção da ferramenta e do design do produto
final, causam movimentos desnecessários e produção de defeitos (Liker 2004).
Excesso de stock como por exemplo um grande inventário de peças primárias, Work-inprogress (WIP) ou produto acabado, não agregam valor mas sim grandes tempos de espera,
criação de produtos que se tornam obsoletos, mercadoria danificada, custos de
armazenamento e transporte assim como atrasos. Contudo, um excesso de stock permite
compensar alguns problemas como uma produção desequilibrada, atrasos na entrega de
matéria-prima pelos fornecedores, peças defeituosas (sucata), tempo de paragem por avaria e
setups demasiado grandes (Liker 2004).
Excesso de transporte como seja a movimentação de WIP numa distância, seja para
armazenar ou reorganizar materiais, peças ou produto acabado, não agrega valor e é um
tempo inútil. Normalmente, o facto de termos dois processos consecutivos distantes, muitas
vezes o transporte das peças origina defeitos nas peças por deficiências durante o transporte,
por isso mesmo deve-se evitar ao máximo, e de preferência optar pela incorporação do
segundo processo na linha principal (Imai 2000).
Excesso de produção será talvez o tipo de desperdício pior. Produzir mais do que as
encomendas traz como consequência uma utilização de recursos desnecessários, tais como o
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excesso da mão-de-obra e maquinaria, o armazenamento do material provocado pelo excesso
de inventário e os custos de transporte associados.

2.5.4 Standard Work
De acordo com Euclides Coimbra (Coimbra 2013): “Creating standard work means achieving
a state of fluidity in the worker’s movements so that the job will be done in the least amount
of time and with perfect quality.”
Standard Work ou, traduzindo à letra, trabalho padronizado, é uma das ferramentas mais
poderosas do Lean e a base para uma melhoria contínua. Para ser possível uma produção
constante e com uma qualidade estável é essencial haver um standard para as 3 variáveis
seguintes:
 Takt time;
 Sequência de trabalho;
 Stock na mão do operador.

Só com uma base sólida destas três variáveis é possível prevenir produtos defeituosos
provocados por acidentes, enganos operacionais e criatividade dos operadores no fabrico dos
componentes. A criação de standards é então o ponto de partida para uma eficiente e
incessante melhoria contínua (Liker 2004). Reduzir os tempos de produção e melhorar a
qualidade é então uma consequência direta do trabalho padronizado e em geral das filosofias
Lean (ver Figura 7).

Figura 7 – Esquema representativo da relação qualidade-tempo em melhoria contínua com trabalho padronizado
(in.kaizen.com, website acedido a 28 de Abril de 2016).

Relativamente à variável padronizada Takt Time ela corresponde ao tempo teórico necessário
para a produção de uma peça. Este é determinado pela divisão do tempo total esperado para a
produção de um lote de peças encomendadas pela quantidade de peças encomendadas pelo
cliente:
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𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =

Número totais de horas de produção
Número de peças a produzir

(1)

Esta variável significa que a cada takt time, normalmente expresso em segundos, deve sair
uma peça produzida, pronta para ir para o cliente (Imai 2000). Por sua vez, o tempo de ciclo é
o tempo real que o operador demora para produzir uma peça. O objetivo será sempre
aproximar o mais possível o tempo de ciclo real ao takt time. Na indústria é normal que os
tempos de ciclo sejam inferiores ao takt time. Essa flexibilidade pode beneficiar problemas de
produção como falta de qualidade ou paragens por avaria, não permitindo falhar entregas. Por
outro lado, levam a esconder esses mesmos problemas, camuflando-os. Passa assim a ser uma
forma de estar na empresa, provocando grandes desperdícios, ou excedentes de produção.
O termo work-in-progress diz respeito a toda a matéria-prima que se encontra ainda em
processo de transformação, sejam operações ou mesmo stock de produto acabado pronto para
venda. O objetivo do Just-in-time (JIT) é a redução do WIP para o mínimo possível, pois este
é considerado um desperdício de mão-de-obra, espaço e de matéria-prima.
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2.6 Jidoka
Jidoka, um dos pilares do TPS, significa maquinaria autónoma, com “inteligência humana”,
ou automação (ver ilustração na Figura 8). Este é o segundo pilar do TPS, focado na
qualidade do produto e na fiabilidade do processo e reflete-se na necessidade de
desenvolvimento de máquinas com a capacidade de deteção de erros ou produção defeituosa
no processo. Elas próprias não devem possibilitar o prolongamento de um problema ou
anomalia, parando o ciclo ou bloqueando a peça até que este seja visto e solucionado. Fabricar
com qualidade é então o principal objetivo. Quando surge um problema com impacto na
qualidade do produto, a paragem da linha é obrigatória, para que seja possível reparar o
problema (Liker and Meier 2006).
Adiar a reparação para ser resolvido numa altura mais oportuna, não deve ser uma hipótese.
Até lá estará a comprometer-se a qualidade do produto, que chegará ao cliente e pode ter
consequências devastadores. As medidas devem ser tomadas mal o problema surge.
Com isto, deixa de ser preciso um operador a “fiscalizar” o que a máquina ou o robot faz,
podendo ter várias máquinas ao seu encargo, precisando apenas de alimentá-las e retirar o
produto após operação, quando necessário. O operador só será chamado a intervir a meio de
uma operação, se assim a máquina o exigir. São instalados andon’s ou alarmes que chamem a
atenção do operador que alguma coisa de errado aconteceu na operação, forçando a paragem
de imediato. É também uma ajuda e segurança para o trabalhador que a máquina partilhe
consigo alguma da responsabilidade do produto que está a ser feito.

Figura 8 – Evolução que o jidoka proporciona (www.lean.org, website acedido a 17 de Abril de 2016).
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2.6.1 Poka Yoke
Poka yoke, termo de origem japonesa que significa anti-erro, são dispositivos que permitem a
deteção e prevenção de erros dos operadores e dão um rápido feedback de anomalias no
processo de forma a serem corrigidas a tempo (ver exemplos na Figura 9). A implementação
de poka yokes tem como principal objetivo desenvolver excelência no controlo de qualidade
com a produção de zero defeitos, melhorando a fiabilidade do processo e protegendo o
operador em operações repetitivas ou que requerem vigilância e memória (Jacobs and Chase
2014). A validação do processo pode ser feita de formas diferentes:
 Poka yokes de contacto ou presença, verificando assim a sua forma, cor e tamanho;
 Contabiliza o número de operações a fazer para que estejam reunidas as condições
iniciais;
 Verifica se a sequência de operações foi respeitada.
O poka yoke pode funcionar como forma corretiva, ou seja, detetando uma não conformidade.
Este corrige e permite que o ciclo inicie, ou então quando um erro é detetado, é lançada uma
ordem à máquina para parar a operação, até que um operador resolva a não conformidade.

Figura 9 – Exemplos de poka yokes no quotidiano (www.pinterest.com, website acedido a 3 de Abril de 2016).
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2.7 Just-in-Time
Just-in-time (JIT), desenvolvido no Japão, é um dos pilares do TPS, significa que só deve ser
produzido o que é preciso, quando é preciso. O cliente final é entendido como um
prolongamento das linhas de montagem, e tudo o que for produzido para além do necessário,
é considerado um desperdício de mão-de-obra, espaço e matéria-prima.
Normalmente aplicado à produção em série, o JIT procura a redução de inventário para o mais
próximo possível de zero. Assim, para manter os inventários baixos, as entregas ao cliente são
feitas regularmente, em lotes pequenos. Esta prática permite que o espaço de tempo entre a
encomenda e a entrega ao cliente vá de encontro às necessidades do mesmo (Jacobs and
Chase 2014).
O principal objetivo do JIT é então produzir apenas aquilo que é necessário, para além de
reduzir o stock, que não é mais nem menos que um investimento parado, e conseguir também
encurtar os tempos de entrega. Além disto, esta forma de trabalhar permite expor todas as
lacunas do processo e da produção. Stocks ou inventários elevados servem normalmente para
camuflar deficiências da produção, sejam estas associadas a problemas de qualidade ou da
disponibilidade das máquinas. Quando não existe um inventário para amortecer essas
deficiências da produção, os problemas tornam-se visíveis, e a procura para a sua resolução
passa a ser uma prioridade (Liker 2004).
Para que uma empresa consiga implementar com sucesso o just-in-time, esta necessita de
consolidar muito bem o seu processo ao nível da qualidade, como ao nível da fiabilidade dos
equipamentos.
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2.8 Qualidade
Cada vez mais a qualidade é um fator decisivo no mundo competitivo que é a indústria.
Produzir com qualidade é então o primeiro requisito a cumprir e só depois vem a quantidade.
Manter os níveis de satisfação do cliente em relação à qualidade do produto e aos serviços é
fundamental para um saudável relacionamento, crescimento e viabilidade económica. Para tal,
as ferramentas e técnicas devem ser eficazmente desenvolvidas de modo a responder às
exigências do mercado.
Em 1961 Feigenbaum definia o Total Quality Control (TQC) como um sistema de
desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade, reunindo esforços dos vários grupos
da organização, de modo a permitir a produção de peças e serviços de qualidade com o menor
custo e que permitissem satisfação do cliente.
TQC orienta a coordenação de ações dos intervenientes, das máquinas e da informação que
permite alcançar o objetivo de satisfação desejado (Feigenbaum 1991).
Os ganhos que se obtêm através dos métodos estatísticos, são ganhos que não implicam
investimento em novas máquinas ou em mão de obra extra.
Nesta altura a qualidade já assumia um papel de grande importância para o gestor, embora a
sua abordagem fosse ainda de reação ao defeito. Com a tomada de consciência que a
qualidade era algo que podia causar danos devastadores ou irreversíveis para a empresa, entre
1970s e 1980s os gestores e a administração começaram a reconhecer a estratégica
importância da qualidade, percebendo que a qualidade era uma vantagem competitiva que não
poderia ser menosprezada.
Assim, a qualidade deixou de ser apenas uma responsabilidade de inspetores ou dos
funcionários do departamento de qualidade, passando a ser parte integrante da cultura
corporativa da empresa envolvendo desde os operários à gestão e administração da empresa
(Bounds 1994).
No Japão, a Toyota foi a primeira a utilizar o conceito Total Quality Management, ou
simplesmente TQM, que tem como base os princípios do TQC, numa linha de pensamento
que incute aos altos quadros da empresa uma estratégia de administração assente num esforço
permanente de melhoria contínua da sua capacidade de entregar produtos ou serviços de alta
qualidade aos seus clientes. No entanto esta caracteriza-se por uma evolução contínua a longo
prazo na satisfação do cliente, envolvendo para tal toda a organização, como foi dito
anteriormente, usando dados e comunicação eficaz para cultivar uma disciplina de qualidade e
responsabilizando todos pelas suas ações, pois todos têm um papel determinante na mesma.
O TQM assenta nos seguintes princípios gerais (asq.org, website acedido em 17 de Julho de
2016):
1 – O cliente determina o nível de qualidade dos bens ou produtos, a prioridade é
responder às suas necessidades.
2 – O total envolvimento de toda a equipa em que todos devem trabalhar para um
objetivo comum.
3 – Todo o processo deve ser monitorizado, para que uma variação anormal seja
detetada entre a entrada da matéria-prima na fábrica e a entrega ao cliente.
4 – Sistema integrado, normalmente as grandes organizações estão estruturadas em
diferentes departamentos com cada um alocado a diferentes especializações, tais como
engenharia, produção, manutenção, mas todos têm um papel fundamental no que se trata à
qualidade, pelo que neste assunto devem estar todos em sintonia.
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5 – Deve ser criada de forma sistemática um planeamento ou gestão estratégica de
qualidade, onde são delineados os objetivos da organização.
6 – É essencial a iniciativa de melhoria contínua e criatividade para tornar mais
competitiva e eficaz a organização a atender às expectativas das partes interessadas.
7 – Tomar decisões baseadas em factos; o TQM exige a recolha e tratamento de dados
para que sejam realizadas ações em função do desempenho e permitir uma previsão em
função do histórico passado.
8 – A comunicação deve ser eficaz, durante as mudanças organizacionais bem como
nas operações do dia-a-dia; é importante a manutenção da moral e da motivação dos operários
a todos os níveis, envolvendo estratégia, método e oportunidade.

2.8.1 Six Sigma
Six Sigma desenvolvido em 1980s como parte do TQM procura a melhoria da qualidade no
fabrico e com isso aumentar os resultados económicos do processo, identificando e
removendo causas de defeitos e variações, eliminando fontes de desperdício dentro do
processo e focando a sua atenção nas necessidades do cliente. Em 1980s empresas como a
General Electric e Motorola foram as primeiras a implementar este tipo de filosofia e os
métodos nos quais ela se baseia. A distribuição normal ou curva de Gauss é uma das
ferramentas que permitem determinar a variação do processo. Um processo que esteja em
controlo Six Sigma, implica que a variação do processo associado esteja dentro dos requisitos
do cliente 99,9999998%, ou seja, em mil milhões de quantidade de produção, não se pode
produzir mais do que duas peças defeituosas (Jacobs and Chase 2014).
Os principais objetivos do Six Sigma são:
- Prevenir defeitos através da diminuição da variação do processo;
- Conhecer bem os requisitos e a exigência do cliente;
- Prevenir defeitos pelo processo da centralização.
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) é uma metodologia de melhoria
contínua que está na base do Six Sigma. Esta é utilizada para otimizar e estabilizar processos e
designs, apresentando algumas semelhanças com o QRQC 8D apresentado mais abaixo. São
utilizadas ferramentas de análise como diagramas de fluxos, gráficos de Pareto, cartas de
controlo, diagrama espinha de peixe (Ishikawa) e checksheets.
Outras ferramentas que têm sido usadas são o Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
explicada numa secção seguinte e o Design of Experiments (DOE), metodologia estatística
usada para determinar a relação causa efeito entre variáveis de processo e variáveis de saída
(Jacobs and Chase 2014).
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2.9 Manutenção
Ao longo do Século XX, particularmente após os anos 50, a manutenção de equipamentos
assumiu uma grande importância para a indústria. A necessidade de alcançar linhas de
produção fiáveis ao nível da qualidade, com altas taxas de produtividade, obrigou a repensar o
que até então era deixado para segundo plano – a manutenção. As estratégias de manutenção
sofreram evoluções ao longo da história da indústria, dando origem a diferentes correntes que
se ilustram na Figura 10 (Cabral 2004):

Manutenção

Melhoria

Preventiva

Corretiva

Condicionada

Sistemática
Figura 10 - Práticas de manutenção.

2.9.1 Tipos de Manutenção

Os diversos modos de intervenção ou manutenção nem sempre são classificados do mesmo
modo pelos vários autores. Tendo em conta a proposta de Cabral (Cabral 2004), a manutenção
pode ser dividida nos seguintes grupos:
Manutenção de Melhoria: refere-se a todas as alterações ou modificações que de
algum modo melhoram o desempenho do equipamento, podendo ser de caráter
funcional, melhorando ou reabilitando as suas características operacionais, assim
como a incorporação de características novas, como automatização de operações, nova
programação, lubrificação e limpeza automática, assim como elementos de segurança.
Manutenção preventiva: tal como o seu nome indica, diz respeito a uma manutenção
planeada, comprometida com a eliminação de potenciais fatores que possam provocar
avarias. Tem o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de avarias e garantir
o funcionamento seguro e eficiente do equipamento.
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Preventiva sistemática: é aquela que é efetuada com um planeamento cego, ou seja,
automático. Assume que as falhas ocorrem segundo um padrão e são calendarizadas
intervenções para substituição ou recondicionamento de componentes, apresentando
estes sinais de desgaste ou não.
Preventiva condicional ou preditiva: o planeamento só acontece após um
diagnóstico de aproximação de avaria, através de técnicas de manutenção
condicionada como análises de vibrações e análises de tendência, ou por um
diagnóstico mais rápido e simples do equipamento como ruídos desconhecidos, folgas
visíveis ou perdas de rendimento. Assim sendo, recorre a meios de diagnóstico
sistemáticos, que permitem determinar se é necessário intervir ou não, consoante o
funcionamento do equipamento no seu estado atual.
Manutenção Corretiva: também classificada como curativa, é um tipo de
manutenção não planeada, aplicada para reparar avarias ou deficiências de
funcionamento ocorridas durante o tempo de funcionamento. Esta, apesar de não ser
programada, deve ser bastante eficaz, pois os custos de uma paragem por avaria em
serviço são elevadíssimos, não só ao nível da manutenção de recursos humanos, e
peças de substituição, como os custos inerentes à paragem de produção durante a
reparação.

2.9.2 Níveis de Manutenção
Pode-se também distinguir a prestação das operações de manutenção em 5 diferentes níveis,
estes tendo em conta a natureza dos trabalhos a realizar, o local de intervenção, os meios
necessários e a documentação necessária (Amaral 2016):
Manutenção de 1º nível – a manutenção é realizada pelos próprios operadores. Nela
faz parte tarefas como limpeza, lubrificação, verificação de níveis, afinações e
substituição de elementos simples. Para a realização das atividades do primeiro nível,
não devem ser necessários grandes meios materiais, nem documentação específica.
Manutenção de 2º nível – reparações previstas, normalmente substituição de
elementos standard, ou operações menores de manutenção preventiva e de inspeção.
Estas são executadas por um técnico habilitado ou mesmo pelo operador.
Manutenção de 3º nível – visa a identificação e diagnóstico de avarias e a sua
reparação, seja ela por substituição de componentes ou por reparações mecânicas.
Normalmente são levadas a cabo por técnicos especializados ou por uma equipa com
formação no local da avaria.
Manutenção de 4º nível – trabalhos de manutenção corretiva ou preventiva que
exigem formação e experiência, normalmente executados por uma equipa de
manutenção.
Manutenção de 5º nível – está relacionada com intervenções de caracter crítico ou de
renovação, executadas numa oficina central ou por subcontratação. Estes trabalhos são
feitos por equipas completas de manutenção com alto nível de formação.
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2.9.3 Total Productive Maintenance
Total Productive Maintenance (TPM) é uma ferramenta de melhoria contínua de origem
japonesa com início nos anos 70 e registada como uma marca pelo Japan Institute of Plant
Maintenance (JIPM) (Cabral 2004). Esta ferramenta visa o acompanhamento do equipamento
durante todo o seu ciclo de vida (life cycle), desde a sua aquisição ou projeto até este se tornar
obsoleto e posteriormente abatido. Tendo como meta “zero avarias” e assim otimizar a
produtividade, esta ferramenta foca a sua atenção no aumento da disponibilidade (OEE) dos
equipamentos eliminando as perdas por avaria e prevenção da deterioração dos mesmos com
uma partilha de responsabilidades entre a manutenção e a produção (Pinto 2002). Em termos
de objetivos, o TPM visa a perfeição através das seguintes metas:





Zero avarias
Zero micro-avarias, baixa cadência
Zero defeitos
Zero acidentes

As 6 grandes perdas resultantes de um sistema de manutenção ineficaz podem ser resumidas
do modo seguinte (Robinson 1991):
Downtime
 Falha dos equipamentos devido a avarias ou paragens não programadas;
 Queda de produção devido ao arranque de produção (setup) devido a mudança
de série e ferramentas etc.;
Perdas de Velocidade
 Pequenas paragens frequentes ou funcionamento sem carga;
 Redução de velocidade/ tempo de ciclo devido a deterioramento do
equipamento;
Problemas de Qualidade
 Defeitos do processo, produção de sucata e defeitos de qualidade a ser
reparados;
 Baixo rendimento, desde o startup até à produção estabilizar.

23

O TPM pode ser sustentado por 8 pilares (Cabral 2004) (ver Figura 11):









Melhorias individualizadas das máquinas
Estruturação da manutenção autónoma
Estruturação da manutenção planeada
Formação para que o operador e técnico de manutenção seja capaz
Acompanhamento do desenvolvimento inicial do equipamento
Manutenção da qualidade
TPM na administração
Higiene, segurança e controlo ambiental

Figura 11 - Pilares do TPM (www.leanproduction.com, website acedido a 1 de Maio de 2016).

De acordo com o JIPM, a implantação do TMP deverá ser realizada em 12 etapas (Pinto
2002):
Fase de preparação:
1 – Decisão da administração em aplicar o TPM;
2 – Treino e formação;
3 – Criação da estrutura incumbida de implementar desenvolver a metodologia;
4 – Delinear a área de ação e objetivos a alcançar;
5 – Definição da política base e do respetivo plano do TPM.
Fase da implementação:
6 – Arranque da implementação;
7 – Criação de ferramentas para a melhoria individual das máquinas e
equipamentos;
8 – Desenvolvimento da manutenção autónoma;
9 – Otimização da gestão da manutenção, preventivas sistemáticas e
condicionadas, bem como stocks de peças para substituição.
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Desenvolvimento:
10 – Formação adicional para melhoramento das capacidades de manutenção e
operação dos equipamentos e máquinas;
11 – Envolver a estrutura responsável pelo desenvolvimento e conceção de
equipamentos nos objetivos do TPM;
12 – Aproveitar a experiência recolhida numa primeira abordagem ao TPM e
redefini-lo, com novos objetivos, num contexto global.
Para o sucesso na implementação do TPM numa empresa devem ser alcançados os seguintes
objetivos (Robinson 1991):
 A eliminação dos 6 grandes desperdícios de modo a aumentar a
disponibilidade dos equipamentos;
 A programação de uma manutenção autónoma;
 A calendarização de um programa de intervenção para o departamento de
manutenção;
 O investimento em formação para que a equipa tenha ferramentas para levar a
cabo a sua implementação;
 Uma inicial programação da gestão de equipamentos.

2.9.4 Reliability-Centered-Maintenance
Nas décadas de 60 e 70, a preocupação com os custos de manutenção e fiabilidade dos
equipamentos na indústria aeronáutica americana, levou ao desenvolvimento de diversos
estudos de onde surgiu o conceito Reliability Centered Maintenance (RCM) (Amaral 2016).
Esta ferramenta apresentou resultados surpreendentes na segurança da aviação comercial,
diminuindo drasticamente o número de acidentes.
O RCM tem como principal objetivo a preservação das funções de um sistema, tal como a
identificação de potenciais falhas funcionais quando o seu impacto ou criticidade são
determinantes. A utilização do FMEA é uma ferramenta comum para documentá-las.
Fundamentalmente, o processo RCM consiste nos seguintes elementos (Mobley 2014):







Definir funções no seu contexto operacional;
Identificar as falhas funcionais;
Analisar modos de falha;
Perceber os efeitos de falha e as suas consequências;
Determinar as causas de falha;
Estabelecer ações para mitigar os riscos de falha.
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2.9.5 Overall equipment effectiveness
O cálculo da eficiência global ou Overall Equipment Effectiveness (OEE) é frequentemente
realizado para o controlo do desempenho. Este resulta da multiplicação de três indicadores,
nomeadamente (Amaral 2016):
Índice de tempo operacional: Tempo de produção efetivo relativamente ao tempo teórico de
produção:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

(2)

Índice de desempenho operacional: indica o desempenho da produção, resultando do
quociente entre o tempo de ciclo teórico e o tempo de ciclo real:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

=

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(3)

Índice de qualidade: diz respeito à quantidade de produtos com qualidade em relação ao
número total de peças produzidas:
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠

(4)

Portanto o OEE resulta do seguinte produto:
𝑂𝐸𝐸 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟.× Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 × Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

(5)

2.10 Ferramentas de Gestão

2.10.1 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) é uma metodologia de análise preventiva de
potenciais modos de falha. Desenvolvida nos anos 40 do Século XX para o estudo de
problemas em sistemas militares, foi posteriormente adotado como uma ferramenta essencial
para aviação comercial e indústria automóvel (Mobley 2014).
O objetivo é identificar, estimar e priorizar todos os potenciais modos de falha que possam
ocorrer com um produto ou projeto durante todo o seu ciclo de vida. Todos os processos de
transformação são alvo de análise desde as peças primárias (matéria-prima) até ao cliente
final.
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Esta análise começa com a identificação de cada elemento, montagem ou parte do processo e
lista todos os potenciais modos de falha, as suas potenciais causas e efeitos de cada falha.
A classificação dos modos de falha resulta do cálculo de um índice, Risk, Priority e Number
(RPN), que é utilizado para priorizar todos os modos de falha e assim atribuir uma
importância. Este resulta da multiplicação de 3 variáveis:
Ocorrência (O): Cada problema tem uma ou várias root causes relacionado com o processo
ou design (conceção, material, geometria, dimensões, etc.). Deve também ser atribuído um
índice relativo à ocorrência e probabilidade com que estas root causes ocorrem, provocando
erros. Este índice pode variar de 1 até 10.
Severidade (S): A severidade da falha deve ser analisada em termos de performance e função
para a qual a peça ou produto foi concebido. Ao realizar o FMEA deve avaliar-se o impacto
atribuindo um grau de importância que pode ir de 1 até 10. Uma importância de 9 será um
problema de regulamentação e 10 é atribuído a um problema relacionado com a segurança.
Deteção (D): No caso de ocorrer um erro, ou de se produzir uma peça que não cumpre com os
requisitos, deverá ser alvo de análise a probabilidade de este não ser detetado. Tal como os
outros dois itens, este também pode variar entre 1 e 10. Assim o RPN será definido do modo
seguinte:
𝑅𝑃𝑁 = 𝑂 × 𝑆 × 𝐷

(6)

Como o índice da severidade só pode sofrer uma diminuição através de uma alteração do
design, o principal objetivo será a redução dos índices de ocorrência e deteção, eliminando
root causes e utilizando métodos de deteção como, por exemplo, poka-yokes.
Uma análise FMEA (ver Figura 12) pode ser aplicada a diferentes áreas de ação e com
diferentes objetos de estudo. Por isso mesmo, esta metodologia evoluiu consoante os seus
objetos de análise.
Podem-se encontrar diferentes extensões do FMEA, relacionadas com o produto (Design
FMEA), processo (Process FMEA) ou a maquinaria (Machinery FMEA).
A metodologia FMEA apresenta diversas vantagens como se enumeram de seguida:
 Redução dos riscos associados ao processo e ao produto aumentando a sua
fiabilidade e documentando os seus modos de falha;
 Definir prioridades quanto à segurança, fiabilidade e funcionalidade durante o
desenvolvimento do produto e do processo;
 Identificar pontos fulcrais de verificação do nosso produto e processo durante o
seu desenvolvimento e durante o seu ciclo de vida (poka-yokes).
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Figura 12 - Carta FMEA (Amaral 2016).

Após a criação de um FMEA, que deve ser realizado aquando da iniciação de um novo
projeto, este está sujeito a uma atualização constante, e deve ser alterado sempre que há uma
alteração do produto ou do processo. Este método deve ser realizado ou acompanhado por
pessoas com formação e experiência, pois só assim se torna eficaz.

2.10.2 Quick Response to quality control (QRQC)

Nos anos 60 no Japão, juntamente com a filosofia Kaizen, foi desenvolvido o A3 report, que
se trata de uma ferramenta de resolução de problemas. Consiste na abordagem de um
problema em diferentes passos, que tem por base o ciclo PDCA (plan-do-check-act) abordado
mais à frente.
Nos anos 80s do Século XX a Nissan desenvolveu o QRQC 8D ou na forma abreviada
QRQC, ferramenta de controlo de qualidade e resposta rápida.
Recentemente a XXXXXXXX desenvolveu a ferramenta própria, Quick Response and
Continuous Improvement (QRCI), que apresenta bastantes semelhanças com o anteriormente
referido QRQC, mas com um caracter mais geral que permite a sua aplicação em diferentes
situações, não só de qualidade. Neste documento, irá ser abordado com mais detalhe o QRQC,
pois o QRCI é uma ferramenta interna da XXXXXXXX que não pode ser divulgada.
QRQC ou QRQC 8D é então uma ferramenta de controlo de qualidade, utilizando como base
uma análise 8D, explicada mais abaixo. Trata-se de uma ferramenta de melhoria contínua,
utilizada para ajudar a compreender e dar respostas rápidas a problemas. Esta ferramenta pode
ser utilizada em qualquer área de ação, qualidade, HSE, redução de custo, fornecedores,
financeira, industrial, logística, etc. Os principais objetivos são:
 Proteger o Cliente
 Evitar reincidências
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Usar os olhos, falar diretamente com os intervenientes dos problemas, estar onde aconteceu e
quando aconteceu. Assim evita-se a imaginação e observa-se diretamente para compreender
através de uma análise direta.
A mentalidade do QRQC baseia-se em 6 pontos-chave (www.totalqualidade.com.br, website
acedido em 10 de Junho de 2016):
Real place. Este princípio dirige-se para o gemba, local onde acontece quando
acontece, ou seja, devemos averiguar a situação com os nossos próprios olhos. O
gemba pode ser a máquina, o local onde o acidente aconteceu ou mesmo no cliente.
Real parts. Para uma melhor compreensão dos problemas, a comparação entre uma
peça boa e uma peça má é fundamental para que a partir daí se chegue a uma
conclusão.
Real Data. Não basear as conclusões em relatórios de terceiros. Para um melhor
enquadramento, quando os problemas acontecem, a presença de factos e a explicação
dos intervenientes diretos são fatores determinantes para que se consiga providenciar
uma solução para a questão.
Quick Response. Uma resposta rápida a um problema é essencial para que entregas de
peças com defeito não cheguem ao cliente. Quanto mais rápido se der início à
investigação, mais rapidamente se conseguem tirar as primeiras conclusões e encontrar
as root causes. Uma vez descobertas as root causes, devem ser tomadas medidas
começando-se por medidas de contenção como triagens.
Logical thinking. A ideia é conseguirmos explicar o problema de forma simples e
concisa:
O problema é…
A causa raiz é…
As contramedidas são…
A forma como nós vamos prevenir a reincidência é…
On job coaching. Para fazer o QRQC são precisos chefes ou líderes para treinar as
suas equipas diariamente no shop floor. Isto é, a monitorização da performance e
assegurar o cumprimento, dando formação no trabalho, apoiando as equipas sempre
que necessário, por intermédio das pessoas certas ou escalando para níveis superiores.

2.10.3 Os 8Ds

Na indústria todos os dias surgem novos problemas, alguns com solução evidente, outros nem
tanto. Uma ferramenta de melhoria contínua que ajuda a encontrar as causas dos problemas ou
que ajuda para que não haja reincidência é o método das 8 disciplinas vulgarmente conhecido
como os 8Ds.
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Esta metodologia foi concebida pela Ford Motor Company nos anos 80 do Século XX, e
consiste numa sequência de etapas que levam à resolução de problemas de uma forma rápida
e eficaz, normalmente envolvendo uma equipa, tornando-se vantajoso diferentes perspetivas
relativamente ao mesmo problema.
Segue-se uma descrição de cada uma das 8 disciplinas:
D1 – Descrição do problema
Descrever e clarificar o problema real baseado em evidências reais através do gemba,
utilizando a ferramenta dos 5W e 2H.
D2 – Riscos de acontecer em produtos ou processos similares
Identificar potenciais riscos onde o problema possa acontecer, em processos, máquinas
ou produtos similares. Esses processos podem estar na iminência de dar problemas e
devem também ser sujeitos a uma avaliação de risco e tomadas medidas de prevenção
ou contenção.
D3 – Ações de contenção
Definir ações para proteger a empresa. A prioridade deverá ser garantir que enquanto
o problema não estiver solucionado, não chegam peças com problemas ao cliente.
Ações de contenção e triagem devem ser iniciadas logo após a deteção do problema.
D4 – A route cause pela não deteção (porque foi enviado?)
Encontrar as root causes e ao mesmo tempo perceber porque não foi detetado o
problema. Para encontrar a causa raiz, devem ser aplicados os 5 porquês.
D5 – A route cause da ocorrência (porque foi feito?)
Encontrar as root causes e perceber o porquê de terem acontecido os problemas.
Tal como no ponto anterior, a utilização dos 5 porquês é útil.
D6 - Plano de ações corretivas
Definir um plano de ações para acabar com o problema e criar ferramentas para que
este seja facilmente detetado em caso de uma reincidência.
D7 – Eficácia
Deve ser acompanhada toda a produção e feitos controlos de qualidade até ao fecho do
QRQC. A implementação de poka-yokes, modos de deteção e atualização de plano de
controlo e manutenção preventiva devem ser revistos para que não permitam a
reincidência do problema.
D8 – Lições aprendidas
Na última etapa devem-se partilhar as lições apendidas. Atualizar o FMEA do
processo e definir procedimentos para que no futuro os mesmos erros não voltem a
acontecer (Figura 13).
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Figura 13 - Root cause analysis.

2.10.4 Os 5Ws

Quando existe um problema de qualidade de produto, detetado internamente ou resultado de
uma reclamação, deverá encontrar-se a sua causa raiz e posteriormente tomar medidas para
resolvê-la. A literatura kaizen baseia-se numa famosa análise da Toyota que dispensa
ferramentas avançadas de estatística: a análise five why’s, perguntando assim cinco vezes
porquê, com o objetivo de entrar no problema cada vez mais fundo para que a causa raiz do
problema seja encontrada. Assim, quando a causa seja descoberta e dominada a fundo, serão
tomadas todas as medidas que ajudarão a eliminar a causa e não a remediá-la. É uma maneira
de saber a fundo o porquê dos problemas e descobrir a fundo contramedidas para responder
aos problemas (Liker 2004). Por vezes acaba-se no fornecimento de peças primárias. O
defeito pode ser detetado no produto final, já no cliente, ou mesmo nas linhas de montagem,
mas se perguntarmos repetidas vezes porquê, e dominando todo o processo, percebemos que
os problemas de funcionamento, ou cotas que estão fora de tolerância, por exemplo, se devem
a variações de matéria-prima, que no processo não são detetáveis e que quando controlados
por testes funcionais ou por medições, percebemos que eles estão lá.

2.10.5 Os 5Ws e 2Hs
Os 5Ws e 2Hs é uma técnica de análise de causa raiz, com o principal propósito de ser capaz
de alcançar e perceber as circunstâncias que levaram à falha ou à produção de um produto não
conforme. O acrónimo consiste na aplicação de 7 perguntas:








Who?
What?
Where?
When?
Why?
How?
How many?

31

2.10.6 O PDCA e SDCA
O método iterativo conhecido como PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um dos conceitos mais
importantes quando se fala em kaizen, ou melhoria contínua. Composto por um ciclo de
quatro passos (ver Figura 14), permite implementar melhorias de forma a aumentar o
desempenho na busca da perfeição.

Figura 14 - Esquema do PDCA (Liker and Convis 2011).

Os passos do PDCA podem resumir-se da forma seguinte:
Planear: é a primeira fase, em que se estabelecem objetivos e metas a atingir, delineando-se
ações e pontos alvo para a sua elaboração.
Fazer: é a parte executante do que foi planeado no passo anterior; são feitos testes e
posteriormente implementações do que estava previamente estabelecido. Deverão também ser
recolhidos dados para que se possa fazer uma comparação e assim medir o impacto das ações
realizadas.
Verificar: visa determinar se os objetivos e melhorias delineadas no primeiro passo foram
alcançados. A utilização de dados é fundamental, um simples gráfico de Pareto pode ser uma
forte ferramenta.
Agir/Atuar: diz respeito à fase em que se devem padronizar os novos procedimentos ou
estabelecer novas metas, caso após a realização do ciclo PDCA se verifique que ainda podem
ser feitas melhorias para aumentar o desempenho do caso de estudo.
No início qualquer processo é marcado pela sua instabilidade. Antes da aplicação do ciclo
PDCA, o processo deve estar estável. É aí que entra o SDCA (Standard-Do-Check-Act). Este
assegura que o processo está estabilizado e bem consolidado. Assim, as melhorias terão uma
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maior taxa de sucesso quando assentes em bases bem sólidas. O ciclo SDCA previne também
a deterioração do processo, mantendo-o sob controlo. Sem ele não haverá um ciclo PDCA de
sucesso, tendo ambos que trabalhar em uníssimo (ver Figura 15).
Assim o ciclo SDCA serve para padronizar e estabilizar os processos atuais e PDCA serve
para melhorar. Assim SDCA refere-se à manutenção e PDCA refere-se à melhoria.

Figura 15 - Melhoria em função do tempo utilizando o PDCA e o SDCA (in.kaizen.com, website acedido a 5 de
Maio de 2016).
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3 Caso de estudo
Tal como referido no primeiro capítulo, a empresa sediada em São João da Madeira, onde foi
realizado este trabalho, faz parte de uma multinacional ligada ao ramo automóvel. O trabalho
proposto consistiu na “melhoria contínua em processo produtivo”.
Devido à complexidade da estrutura organizacional da empresa (ver Figura 16) assim como
dos processos nela presentes, o trabalho proposto foi conduzido entre as equipas de
engenharia e de manutenção, onde o estagiário teve formação contínua durante todo o período
de estágio. Essa formação incidiu principalmente em ferramentas utilizadas pela empresa
tanto a nível de gestão como ao nível técnico.
Desde o início o estagiário assumiu uma rotina de responsável de produto e processo (RPP),
associado ao projeto no qual o caso de estudo apresentado irá incidir (ver Figura 17). Nos
últimos três anos esta linha está dedicada à produção em série de encostos de bancos traseiros
(estruturas metálicas) para algumas marcas de automóveis bem conhecidas do mercado.
Durante o tempo deste estudo, esta linha apresentou uma produção semanal média de 3000
conjuntos, repartida por três turnos 24/24 horas.

Diretor de Fábrica
Responsável
Controlo de
Produção e
Logística

Responsável
Controlo de
Gestão

Responsável
HSE

Delegado da
Fábrica

Responsável
Engenharia

Responsável
Qualidade

Responsável
UAP 1
Responsável
UAP 2
Responsável
UAP 3
Responsável
UAP 4
Responsável
XES
Responsável
Manutenção

Figura 16 - Organização da empresa.
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Figura 17 - Layout da linha de produção do caso de estudo.

3.1 Produto
Como já referido, o produto abordado neste caso de estudo foi o encosto traseiro de marcas
automóveis presentes no nosso quotidiano (ver exemplo na Figura 18).

Figura 18 - Figura ilustrativa de um encosto para automóveis (www.johnsoncontrols.com, website acedido a 28
de Março de 2016).
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Os encostos traseiros dividem-se em dois produtos (ver na Figura 19): o 1/1, onde a estrutura
dos três encostos é rígida, e o 1/3 + 2/3 que possibilita o rebatimento de cada uma das
estruturas separadamente (1 ou 2 encostos).

Encostro de Trás

1/1
Encosto Traseiro Completo

1/3 + 2/3
Encosto Traseiro com possibilidade de
rebater separadamente 1 ou 2 encostos

Figura 19 - Modelos de encostos de trás criados na linha de produção.

3.2 Processo Produtivo
Na produção do encosto, podem encontrar-se quatro processos distintos:





Soldadura MAG;
Soldadura por resistência (SPR);
Rebitagem POP;
Aparafusamento.

3.2.1 Fluxo Processo

Todo o processo é iniciado assim que a matéria-prima chega à fábrica. Após a sua receção na
fábrica e de todos os processos logísticos inerentes, esta chega à linha de produção (ver Figura
17). Seguem-se as operações preparatórias, operações de soldadura por resistência (etapa 1, 2
e 4 no diagrama de fluxo, Figura 20) e rebitagem POP (etapa 3), onde é processada a matériaprima e se obtém subconjuntos a incorporar na estrutura do encosto.
Os subconjuntos provenientes das operações anteriores e mais algumas peças primárias são
posicionados numa ferramenta (gabari) da célula robotizada de soldadura (etapa 5) onde irá
ser feita a soldadura do conjunto.
Após a soldadura MAG a estrutura do encosto passa para o posto seguinte, uma spot-cell,
célula com robô que faz soldadura por pontos (SPP) dos arames de estufagem (etapa 6).
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Neste momento o encosto está praticamente concluído, faltando a pintura. O processo
logístico tem como função recolher uma vez por hora os encostos produzidos, levando e
trazendo os encostos da pintura, ficando prontos para embalar. O modelo 1/1 ainda passa no
posto de montagem onde é aparafusado o suporte de cinto (etapa 7).

Figura 20 - Fluxo do processo de produção dos encostos de trás.
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3.2.2 Qualidade no processo
Como já referido no capítulo anterior, a qualidade é um fator determinante na indústria,
principalmente no ramo automóvel.
A qualidade é verificada em todo o fluxo interno da fábrica, desde a chegada da matériaprima até à expedição do produto para o cliente. São feitas frequentemente análises
dimensionais, tanto à matéria-prima (produto não acabado, mas já transformado na fábrica)
como ao produto final. Uma não conformidade a nível dimensional requer uma intervenção
imediata. A possibilidade de chegada de um produto não conforme ao cliente não é uma
opção.
No caso da soldadura, processo predominante na fábrica, são feitas macros (Figura 21) para
verificar a existência de uma não conformidade, verificando-se a penetração, defeitos na
microestrutura, homogeneidade e geometria.

Figura 21 – Macro de um cordão de soldadura (extraído de www.dunlopndt.com, website acedido a 1 de Abril de
2016).

Além das análises referidas, são realizados em todos os turnos ensaios destrutivos para
verificar se as estruturas cumprem as especificações requeridas. De referir que todos os postos
têm autocontrolo, isto é, todas as operações são controladas por operadores devidamente
qualificados.
3.3 Principais perdas
3.3.1 Qualidade

A indústria automóvel, a par de todas aquelas que estão ligadas diretamente à segurança, é
sujeita a elevados padrões de qualidade, regidos por normas de regulamentação e por critérios
de segurança impostos pelos fabricantes. Esta exigência leva a que haja um controlo apertado,
e que a maioria dos produtos não conformes ou duvidosos não possam ser retrabalhada,
resultando em sucata. Estes são uma perda de recursos, matéria-prima e mão-de-obra. Além
disso, altas taxas de não conformes acarretam um risco enorme de que estes cheguem ao
cliente, ou pior que isso, aos automóveis.
Na empresa e no grupo, o controlo do produto não conforme produzido é controlado em parts
per million (PPM’s) quando se trata de produtos detetados pelo cliente e internal parts per
million (IPPM’s) quando estes são triados internamente (ver cálculo na Equação (7)).
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Número de peças defeituosas × 1000000

IPPM/PPM = Nº de peças produzidas num determinado espaço temporal

(7)

3.3.2 Downtime

Perdas de produção provocadas por tempo de paragem (Downtime) nos equipamentos, ou
indisponibilidade dos mesmos, devido a avarias espontâneas ou paragens programadas são
uma das principais perdas de produtividade que se verificam na indústria. O tempo em que os
equipamentos não estão disponíveis, é sinónimo de perdas de produção e ao mesmo tempo
desperdício de recursos, pois são alocados elementos da manutenção para a reparação.
No mapa de seguimento de cada linha de produção, preenchidos diariamente em cada um dos
três turnos, são inseridos os tempos de paragem, onde é indicado o motivo. Este tipo de
documento é essencial para perceber as oscilações de produção e os desvios do objetivo
previsto.
Quando as causas se repetem constantemente, devem ser analisadas e procurar de alguma
forma eliminar ou diminuir os fatores que possam estar a baixar a produtividade.
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3.4 Amostragem de qualidade e downtime
Durante o período em que decorreu o estágio, e como previsto, foram seguidos os indicadores
de qualidade e downtime referentes ao caso de estudo, envolvendo dois modelos de encostos
de trás. Nas duas próximas secções apresenta-se a amostragem de resultados após vinte
semanas. A unidade temporal usada e com a qual a empresa se rege é semanal. De referir
também, que o modelo 1/1 só foi produzido até à semana 16, daí a ausência de dados após
esse período.

3.4.1 Qualidade
Pode verificar-se através da análise do gráfico da Figura 22 uma tendência crescente do
número de defeitos ao longo das semanas, com um pico na semana 19. Através da leitura dos
gráficos das Figuras 23, 24 e 25 é de realçar que a estrutura mais crítica, numa primeira
análise, é a estrutura 2/3 do modelo modular (1/3 + 2/3), em que os cordões 609 e 619 fogem
claramente à média. Uma análise mais cuidada destes cordões permitiu perceber que a
geometria das peças e as suas variações dimensionais são determinantes.
O caso do cordão 619 (Figura 25) trata-se da soldadura de um perfil tubular a um arame,
dispostos na perpendicular. A variação dimensional do arame em processos a montante,
apesar de estar dentro da tolerância, não permitia que a ferramenta fizesse uma acostagem em
que o arame tomasse sempre a mesma posição. Este problema poderia ser minimizado se
aquando do desenvolvimento das ferramentas, o calcador do arame tivesse a forma de um v
invertido, em vez de um calcador circular de face plana. Pormenores que fariam toda a
diferença, diminuindo assim as variações do posicionamento dos arames. No caso do cordão
609 (Figura 25), trata-se da soldadura de um perfil tubular a uma peça estampada, onde é
difícil encontrar zonas planas coincidentes. A falta de planeza das duas peças origina uma
pequena gap entre elas, tornando difícil a definição de uma trajetória. Neste caso, o problema
está no design adotado para as peças em questão, tornando a tarefa dos afinadores de
trajetórias e ferramentas inglória, pois qualquer variação origina defeitos de soldadura.
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Figura 22 - Resultados semanais relativos ao número total defeitos para as três estruturas em estudo.
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Figura 23 - Resultados acumulados dos tipos de defeitos por tipo e por cordão (modelo 1/1).

Figura 24 - Resultados acumulados dos tipos de defeitos por tipo e por cordão (conjunto 1/3).
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Figura 25 - Resultados acumulados dos tipos de defeitos por tipo e por cordão (conjunto 2/3).
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Cordão poroso

Cordão desviado

Cordão vazado

Cordão Incompleto

Falha de arco

Figura 26 - Percentagem de incidência de defeitos.

Em relação aos tipos de defeitos ocorridos na soldadura é claro, através da observação da
Figura 26, que cordões desviados são o principal e o grande flagelo nesta linha de produção,
representando mais de metade do total de defeitos desta linha.

Figura 27 - Seguimento semanal de IPPM acumulados dos dois modelos (1/1 e 1/3+2/3).

No seguimento dos IPPM semanais (Figura 27), é visível o efeito dos defeitos ocorridos na
soldadura que se encontram nos gráficos apresentados anteriormente. Pode concluir-se mais
uma vez que há uma tendência crescente de produção de não conformes. Como referido
acima, a semana 19 apresenta um pico do número de defeitos, o que se traduz numa subida
abrupta dos IPPM.
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3.4.2 Downtime
O gráfico da Figura 28 apresenta uma distribuição dos tempos de paragem (downtime) por
tipo de avaria e na Tabela 2 apresenta-se uma descrição do motivo para as paragens.

Figura 28 – Distribuição dos tempos de paragem por tipo de avaria.

Tabela 2 – Motivos para as paragens e respetivos tempos de paragem.

Número

Motivo de Paragem

Tempo de Paragem
(min)

1

Afinação de cordões

1845

2

Afinação de robôs

80

3

Arame colado

1665

4

Autómatos e robôs (CPU, fonte de alimentação)

250

5

Avarias não listadas

295

6

Avarias elétricas

150

7

Falta de energia, gás e ar

20

8

Ferramenta, cilindros e grampos

555

9

Ponteira e suporte de ponteira

10

10

Sensores e cabos

150

11

Sistema de alimentação

10

12

Sistema de limpeza

95

13

Sistemas de segurança

90

14

Troca de bocal/difusor/tubo de contato

860
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Através da análise dos tempos de paragem por defeito, verifica-se que o principal motivo de
paragem se deve a afinações de cordões, o que vem de encontro aos principais defeitos
discutidos na secção acima. A correção de trajetórias é necessária e por vezes adiada para não
parar a produção, mas com isso a produção de não conformes devido a defeitos de soldadura
sobe significativamente.
Na Figura 29 e Tabela 3 apresentam-se os tempos de paragem por semana. Através da análise
desta informação, pode verificar-se que entre a semana 15 e a semana 18 foi registada uma
subida anormal desses tempos. A resolução destas paragens é considerada manutenção de
primeiro ou segundo nível, ou seja, os operadores estão habilitados a resolver o problema
embora esta tarefa seja delicada. Trata-se de um problema de arame/elétrodo colado no bocal
do braço de soldadura. Esforços mal aplicados para descolar o arame provocam desvios no
tool center point (TCP), o zero da tocha acoplada ao robô de afinação mecânica. Este tipo de
desvios afeta as trajetórias dos cordões, razão pela qual se pôde testemunhar que após o
período entre as semanas 15 e 18 com altos tempos de paragem por arame colado, se verificou
o pico de cordões defeituosos na semana 19.
O terceiro maior motivo, trocas de bocal, difusor e tubo de contacto, apesar de estar
contabilizado, faz parte da manutenção de primeiro e segundo nível e é feita periodicamente.
Na verdade, este tipo de paragem não se trata de tempo de avaria, mas sim de manutenção
preventiva quando realizada atempadamente. Estas intervenções são também consideradas
críticas para o TCP, devido a esforços prejudiciais aplicados na substituição dos componentes
da tocha. Na Tabela 3 pode constatar-se que os tempos podem ser considerados constantes ao
longo das semanas.

Figura 29 - Resultados dos tempos de paragem por semana.
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Tabela 3 - Tempos de paragem por semana de cada avaria.

Avaria i
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

S08

40

0

45

0

0

0

20

20

0

0

0

0

0

50

S09

50

0

40

0

0

0

0

45

0

25

0

0

0

30

S10

65

0

50

0

0

0

0

280

0

25

0

0

0

30

S11

85

0

55

0

25

0

0

0

0

0

0

30

15

40

S12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S13

70

0

105

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

25

S14

0

0

25

70

0

0

0

0

0

0

0

0

30

30

S15

285

0

185

75

15

0

0

0

0

0

0

5

0

75

S16

100

0

195

15

20

0

0

75

0

0

0

0

0

20

S17

60

0

200

55

60

0

0

0

0

25

0

0

0

40

S18

40

35

325

0

15

0

0

5

0

0

0

0

25

80

S19

130

45

95

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

80

S20

95

0

75

0

55

0

0

110

0

35

0

0

10

115

S21

65

0

20

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

50

S22

35

0

5

0

0

0

0

0

10

15

0

0

0

25

S23

40

0

15

35

30

0

0

20

0

10

0

0

0

55

S24

95

0

15

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

10

S25

120

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

S26

295

0

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

50

S27

175

0

75

0

35

150

0

0

0

0

0

0

0

25

Semana rrrr

Pode-se verificar através do cruzamento de dados, que é possível estabelecer uma ligação
clara entre os tempos de paragem e os defeitos, evidência no período entre a S15 e S20.
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4 Ações Relevantes

4.1 Realizadas
Com o objetivo de melhoria contínua da linha de produção visando a otimização da
produtividade, apresentam-se neste subcapítulo algumas ações propostas e implementadas
com sucesso durante o período de estágio.
4.1.1 Pré-alarmes de elétrodos
O processo de soldadura por resistência, assim como quase todos os processos de soldadura,
utiliza uma corrente elétrica para fundir material e assim unir duas ou mais peças.
Para este processo são necessárias duas matrizes (elétrodos), uma superior e outra inferior.
Com o auxílio de uma força de compressão, imprime-se uma pressão entre as matrizes e os
respetivos materiais a ligar dispostos entre elas.
Após as condições iniciais estarem verificadas, é efetuada uma descarga elétrica com uma
determinada intensidade e durante um determinado intervalo de tempo. Existem gamas prédeterminadas adequadas a cada processo, em função da espessura e do tipo de materiais.
Todos os materiais constituintes do circuito da descarga (ex. elétrodos), maioritariamente de
cobre, são de alta condutibilidade. Já os materiais a ligar são de aço, providenciando assim
uma resistência muito elevada. Quando a descarga elétrica se dá, devido à grande intensidade
de corrente e resistência oferecida à passagem da mesma pelos materiais a soldar, ocorre um
pico de aquecimento (efeito de Joule) que acaba por fundir o material.
Matrizes (ou elétrodos) são elementos, normalmente em cobre ou bronze que encostam nas
peças a soldar e por onde vai passar toda a corrente. Estas matrizes devido às suas condições
de trabalho (pressão e temperatura) sofrem um desgaste contínuo. Após um dado número de
ciclos, estas devem ser substituídas para não produzirem sucata ou causar problemas de
qualidade.
Cada controlador dos postos de soldadura por resistência (D42, D43 e D55, ver Figura 17)
tem um contador de número de pontos. Através de experimentação é atribuído um valor
(número de pontos até ao fim de vida) para o qual o controlador assume que os elétrodos
chegaram ao fim de vida. Quando este efetua o número de pontos definidos para o fim de vida
dos elétricos, este não permite que seja efetuado mais nenhum ponto até que os elétrodos
sejam trocados e o contador seja reiniciado.
O controlador possui também um pré-alarme de elétrodos. Uma mensagem aparece no
controlador para avisar que o fim de vida dos elétrodos está perto. Este fica ativo quando
atinge o número de pontos de fim de vida menos uma certa quantidade, ambos definidos pela
engenharia.
48

Melhoria Contínua em Processo Produtivo

Contudo, torna-se difícil a deteção do estágio de pré-alarme devido à localização dos
controladores, não estando numa zona de fácil acesso. O pré-alarme acabava por passar
despercebido e o fim de vida dos elétrodos acontecia, ao contrário do que era desejado, de
uma forma inesperada, provocando assim paragens de produção.
Aproveitou-se uma betoneira do HMI (Human Machine Interface) que servia para fazer o
reset do contador de pontos de soldadura e alimentou-se um led que é facilmente visível
quando ativo. A betoneira que só era alimentada com 24Volts quando o controlador se
encontrava em pré-alarme ou em fim de vida de elétrodos serve agora como uma luz de
alarme (ver Figura 30). Quando este acende (Figura 31), o operador dá conhecimento ao seu
Grupo Autónomo de Produção (GAP) líder que imediatamente comunica à manutenção para
que seja programada uma alteração de matrizes numa altura de paragem programada.

Figura 30 - Foto tirada ao HMI com a luz de pré-alarme desligada.

Figura 31 - Foto tirada ao HMI com a luz de pré-alarme ligada.
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4.1.2 Placas extratoras
A extração das peças do posto D43 (ver Figura 17) é efetuada por intermédio de placas
extratoras (ver Figuras 32 e 34). Devido à sua conceção estas estavam deterioradas tendo sido
várias vezes soldadas para reforçar zonas já fragilizadas. Ocorriam dificuldades em extrair as
peças, e por vezes ficavam presas produzindo paragens, sucata, algum desconforto à produção
que por vezes tinha que recorrer a meios pouco seguros para as extrair.
Foram concebidas novas placas com um novo design, mais robusto, com maior espessura por
forma a aumentar a fiabilidade da extração (ver Figuras 33 e 35).

Figura 32 - Antiga placa extratora esquerda.

Figura 33 - Nova placa extratora esquerda.
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Figura 34 - Antiga placa extratora direita.

Figura 35 - Nova placa extratora direita.

Após a modificação efetuada, o feedback dos operadores foi positivo e os problemas
associados à extração das peças desapareceram.
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4.1.3 Canon
A soldadura do canon fora de posição começou a surgir no início do estágio. Na Figura 36
pode ver-se um exemplo do que sucedia. A ferramenta existente (ver Figura 37) permitia o
posicionamento incorreto do canon, o que levava à produção de sucata.

Figura 36 - Peça com canon soldado fora de posição.

Figura 37 - Posicionador físico do canon anterior.
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A solução foi a utilização de um poka-yoke físico. A principal dificuldade foi a elevada
complexidade e falta de espaço da ferramenta. Outro fator a ter em conta, foi o facto de
estarmos a lidar com uma máquina de soldadura por resistência e o poka-yoke deveria ficar
junto aos elétrodos, o que limita a utilização de materiais condutores. Estes possibilitam fugas
de corrente que impossibilitam uma correta soldadura.
A solução encontrada foi desenhar uma nova peça com base num pino de centragem já
existente na ferramenta, utilizando um revestimento em nylon que permite um bom
isolamento (Figuras 38 e 39).

Figura 38 - Posicionador físico do canon implementado.

Figura 39 - Desenho CAD das duas versões dos posicionadores.
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4.1.4 Poka-Yoke
No posto D34 (ver figura 17), começaram a surgir casos esporádicos de encostos com o arame
do suporte de cinto soldado fora de posição. Este defeito levava a que um encosto completo,
após todas as operações anteriores, fosse para a sucata. Além do desperdício de recursos, o
risco de um encosto não conforme chegar ao cliente por falta de deteção, não é tolerável numa
indústria com critérios tão apertados como o setor automóvel.
O sensor assinalado nas imagens abaixo, funciona como poka-yoke de presença e
posicionamento do arame do suporte de cinto (ver Figura 40). Na configuração original
apresentada na Figura 44, o poka-yoke físico que serve de guia do arame, permite que este
seja montado fora de posição. Com o sensor ativo como mostra a Figura 41, as condições
iniciais são verificadas e o robô procede à soldadura.

Figura 40 - Arame de estufagem em posição, sensor ativo.

Figura 41 - Arame de estufagem fora de posição, sensor ativo.
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A primeira solução proposta consistia na alteração do posicionamento do sensor ou acréscimo
de um novo de forma a fazer uma deteção mais precisa do posicionamento do arame. Após
uma análise no gemba, verificou-se que a pinça do robô de soldadura por resistência utilizava
os acessos na envolvente do arame e do sensor, diminuindo assim as possibilidades e
tornando a solução demasiado complexa.
Foi então que surgiu a alternativa de alteração do poka-yoke físico. Foi redesenhada uma nova
peça com uma nova configuração que permite que o sensor funcione de forma eficiente.
Apesar de ser uma solução de recurso, acabou por se verificar ser a melhor opção, com pouco
investimento e sem alterar nada na mesa ou na ferramenta conseguiu-se o resultado
pretendido. Nas Figuras 42 e 43 podemos encontrar a solução proposta, e verifica-se que com
a configuração da Figura 43 o sensor está inativo, não possibilitando o início de ciclo. Na
Figura 44 ilustra-se o desenho da nova peça e compara-se o mesmo com a peça já existente.

Figura 42 - Arame de estufagem em posição, sensor ativo.

Figura 43 - Arame de estufagem fora de posição, sensor inativo.
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Figura 44 - Desenho CAD das duas versões dos posicionadores.

De frisar que tanto este modo de falha como o falado na secção anterior, foram
documentados, atualizando o Processo FMEA e registando as ações tomadas no sentido de
baixar o RPN.
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4.1.5 Extração do prego
No posto D55 (ver Figura 17) é feita a rebitagem POP de um subconjunto. O excedente dos
pregos, resultantes da rebitagem, é extraído por canais para um recipiente (ver Figura 45).
Problema: quando não se esvaziava o recipiente, ou a mangueira entupia, os pregos enchiam
a mangueira até chegar às garras, onde se dá a rebitagem, impedindo-a e danificando as
garras. Isto provocava tempos elevados de paragem pois obrigava a desmontar todo o
mecanismo para se proceder à extração dos pregos que ficavam presos dentro da mangueira e
garra.
Solução implementada: acrescentar uma condição ao autómato para que este só permita o
início de uma nova rebitagem, se o sensor que se encontra à saída da mangueira, passar a 1 (o
prego rebitado ativou o sensor), e voltar a 0 (o prego não ficou na mangueira). Assim garantese que em cada ciclo, o prego é extraído e chega ao recipiente. Uma vez que o recipiente
esteja cheio, o prego não vai cair, o sensor ficará ligado (em 1) e não permitirá que se inicie
um novo ciclo até que o recipiente seja limpo e a condição inicial seja verificada.

Figura 45 - Imagem das mangueias, sensor e recipiente.
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4.1.6 Paragens e micro-paragens devido a sensores
Os sensores são dispositivos bastante usados neste tipo de processos, de modo a garantir a
presença e o correto posicionamento das peças. Dentro de uma variada gama de preços e
soluções construtivas, estes continuam a apresentar algumas fragilidades quando expostos a
condições de trabalho extremas, sujeitos a projeções, altas temperaturas provenientes da
soldadura e ao choque. No posto D33 (ver Figura 17) havia sensores demasiado expostos (ver
Figura 46) que estavam constantemente a ser trocados, provocando perda de produtividade e
do custo associado aos sensores.

Figura 46 - Exemplo de sensor exposto.

Sem qualquer investimento, utilizando materiais disponíveis na fábrica, os sensores foram
protegidos (ver Figura 47), aumentado assim o seu período de vida útil.

Figura 47 - Exemplo de sensor protegido
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4.1.7 Soldadura ineficiente nos apoios de cabeça
Nesta secção apresenta-se uma análise QRQC simplificada que foi aplicada numa situação de
soldadura ineficiente detetada nos apoios de cabeça dos bancos, como se ilustra na Figura 48.

Figura 48 - Figura dos apoios de cabeça soldados.

De seguida apresenta-se o desenvolvimento do QRQC:
D1- Descrição do Problema: 5W+2H
What?
A soldadura dos casquilhos não está OK.
Why?
Porque a força de arrancamento não cumpre as especificações.
Where?
Entre a bossas do casquilho e o tubo do aro.
When?
16 de Junho de 2016
How?
Aspeto visual duvidoso, comprovado com teste de arrancamento.
How many?
2 peças intervaladas de 2 conjuntos.
D2 – Riscos em Produtos Similares ou Processos.
Não existe um produto semelhante que utilize o mesmo processo.
D3 – Medidas de Contenção.
Ensaios destrutivos de 30 em 30 minutos, iniciados logo após a ocorrência.
Triagem visual a 100% ao aspeto visual da soldadura, iniciados logo após a ocorrência.
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D4 – Causa raiz da não deteção
Detetado internamente.
D5 - Causa Raiz da Ocorrência: Why’s
Why?
A força de arrancamento não cumpre as especificações.
Why?
Falta de fusão do material.
Why?
Passagem de corrente insuficiente entre as duas peças.
Why?
Fuga de corrente entre o tubo e o porta-elétrodos.
Why?
Variação dimensional da peça.
D6 – Ações corretivas.
Apesar da variação, a peça ainda se encontra dentro de especificações. Alteração da geometria
do porta-elétrodos; efetuado no dia 17 de Junho de 2016.
D7 – Eficiência.

Figura 49 - Número de defeitos por dia.
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Pode verificar-se que não houve mais reincidências.
D8 – Lições Aprendidas.
Atualização do Processo FMEA.
Alertar responsáveis do design para acrescentar novas funcionalidades de forma a ser possível
fazer um controlo dimensional mais preciso.
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4.2 Propostas
Com vista à melhoria da produtividade, apresentam-se neste subcapítulo algumas propostas
que visam atingir esse fim, mas que não puderam ser implementadas durante o período de
estágio.
4.2.1 MFMEA

Durante a elaboração deste trabalho, a empresa sofreu uma reestruturação organizacional, que
afetou diretamente as áreas onde decorreu o estágio.
O departamento de manutenção, que até à data fazia parte do departamento de engenharia, e
partilhava a mesma chefia com este, foi separado resultando assim em duas unidades
autónomas de trabalho.
Assim, a manutenção assumiu uma responsabilidade e um compromisso para com a resolução
de problemas e de avarias, que até então era partilhada com a engenharia.
Com a separação em dois departamentos independentes, apesar de todos continuarem a
trabalhar para um objetivo comum, o suporte da engenharia em intervenções e em pequenas e
médias avarias deixou de ser tão frequente.
Numa fábrica com dimensões como a multinacional anteriormente referida, com a variedade
de processos, produtos e conceitos de produção, torna-se difícil para a manutenção responder
a todas as ocorrências de forma eficiente e em um curto espaço de tempo.
Não é possível exigir a um operador da manutenção que conheça todas as possíveis falhas e
avarias de todas as máquinas e processos que ocorrem no quotidiano de uma grande fábrica.
Como já foi mencionado em capítulos anteriores, a ferramenta FMEA permite uma
identificação dos modos de falha, as suas causas e os seus efeitos, bem como as suas diversas
variações.
A criação de Machinery FMEA é então uma mais-valia para toda a organização, em especial
para manutenção. O objetivo dos mesmos é uma melhor compreensão dos modos de falha e
funcionamento dos equipamentos. Assim, deve-se utilizar esta ferramenta de forma a
melhorar o desempenho da manutenção, documentar os modos de falha por processo, por tipo
de equipamento ou por produto, para que estes possam ser objeto de análise quando
necessário.
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4.2.2 Melhoria da manutenção em produção
A manutenção de 1º e 2º nível é essencial e determinante para reduzir os tempos de paragem
não programados. Subestimar a capacidade do operador para efetuar o diagnóstico e ser
autónomo na sua resolução é um enorme desperdício. O primeiro a aperceber-se das falhas é
sempre o operador, e ninguém conhece melhor o seu posto que ele, pois passa o seu tempo
observando o seu comportamento.
Pôde-se verificar que a troca de bocal e tubo de contacto, assim como as paragens por arame
colado, fazem parte das tarefas de manutenção dos operadores nos postos de soldadura. No
entanto, nem todos têm competências para tal, acabando por criar novos problemas como
desvios de TCP, que provocam defeitos e custando tempo de produção enquanto técnicos da
manutenção corrigem cordões.
Numa fábrica de grandes dimensões e com grande variedade de maquinaria e processos é
essencial uma aposta na formação dos operadores a nível de manutenção por forma a tirar o
máximo proveito do seu potencial. Assim, os altos tempos de paragem nas linhas, que muitas
vezes se devem à espera pelo técnico de manutenção, são desta forma minimizados,
evitando-se também uma sobrecarga sobre a equipa de manutenção que desta forma se pode
dedicar aos problemas de maior complexidade. Para isso poderiam ser realizados workshops
com técnicos da manutenção e engenharia. Estas medidas iriam refletir-se num aumento de
produtividade.
4.2.3 Folha de preenchimento rápido de Micro-Paragens

É frequente haver micro-paragens nos equipamentos. Muitas vezes essas micro-paragens
funcionam como aviso para futuras grandes paragens. Por vezes a necessidade de respeitar as
produções leva a que se vá “remediando”, sendo ignoradas ou prolongadas no tempo.
A sugestão passa por anexar em cada posto um documento “Folha de preenchimento rápido
de Micro-Paragens” (ver ANEXO A) onde o operador pode fazer uma breve descrição do
sucedido, indicar a sua frequência (por ex.: o sensor nº x falha a deteção da peça 2 vezes por
turno). O segundo passo seria incluir na manutenção preventiva a verificação das
micro-paragens para que possam ser solucionadas.
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5 Conclusões
O estudo apresentado em particular sobre o estado de arte e a experiência na empresa
mostram a importância para a indústria moderna e em particular para a indústria automóvel a
visão revolucionária que foi o TPS e o Kaizen. Graças ao ganho de competitividade
proporcionado pela aplicação destas técnicas, os grandes grupos japoneses em geral e a
Toyota em particular, conquistaram grandes cotas de mercado que obrigaram os seus
concorrentes a repensarem as suas estratégias. Assim, esta mudança de paradigma fez com
que a ocidente fosse dado cada vez mais ênfase a estas filosofias, pondo-se um pouco de parte
a ideia de que a única forma de fazer crescer e melhorar as organizações era através de
grandes investimentos, seja em equipamento ou tecnologia, por exemplo. Estas soluções são
claramente mais arriscadas, complexas e caras, pelo que a implementação do Kaizen e a
melhoria contínua se apresentaram como uma solução incremental lenta e estável, no entanto
difícil de quantificar.
Neste sentido a XXXXXXXX não foi exceção, criou o seu próprio modelo de melhoria contínua
(XES), baseando-se nas metodologias abordadas acima, adaptadas à sua realidade. Ainda
assim, por em prática estas metodologias não é uma tarefa fácil, uma vez que implica ter uma
visão holística da organização e de todos os seus processos, acompanhada de uma mudança de
mindset em que os trabalhadores são o foco principal.
Numa indústria competitiva como a dos dias de hoje, a excelência só pode ser obtida através
da conjugação dos três principais requisitos, o preço a qualidade e os prazos de entrega. De
acordo com lean thinking, produção just-in-time é aquela que permite uma maior
maximização dos lucros produzindo somente aquilo que é necessário quando é necessário,
sem produção de excedentes e desperdício de recursos. Mas para que isso seja exequível, é
necessária uma boa consolidação do processo, tanto a nível da qualidade como a nível da
fiabilidade dos equipamentos.
Para uma grande fiabilidade do produto a nível da qualidade, o uso de ferramentas e
metodologias como o TQM e ferramentas de gestão como o QRQC 8D são úteis tanto para a
resolução e análise de problemas como para a dinamizar e envolver toda a estrutura para um
objetivo comum.
A utilização de ferramentas específicas para responder a problemas de qualidade torna-se
essencial quando se está a falar do sector do ramo automóvel onde a qualidade é sinónimo de
segurança, não havendo margem para erros.
Um seguimento pormenorizado dos índices de qualidade e dos seus principais fatores de
causa, realizados neste estudo, levam à descoberta das suas causas raiz, o que permite impor
objetivos firmes e metas a atingir para que os resultados sejam cada vez mais satisfatórios
A fiabilidade dos equipamentos pode ser otimizada através de ferramentas como o TPM ou
RCM, desenvolvidas para eliminar perdas, reduzir avarias e custos. Os conhecimentos das
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principais causas de falha e da criticidade dos equipamentos permite definir prioridades e tipo
de ações a realizar.
No caso de estudo, apesar de se tratar de uma linha em fase avançada de produção, com cerca
de três anos, novos problemas vão surgindo de forma frequente, tanto a nível de qualidade
como a nível de maquinaria. Daí o termo de melhoria contínua fazer tanto sentido na
indústria.
Todas as soluções implementadas para anular os modos de falha do processo apresentaram
resultados positivos, acabando por não haver reincidências. Estas tratando-se de novos modos
de falha foram documentados no processo FMEA, onde foi recalculado o RPN após as ações
realizadas.
Infelizmente com todas as variações apresentadas neste tipo de processos, não é possível
verificar resultados positivos, no tratamento de dados efetuados. Contudo, este permitiu tirar
algumas ilações. Por exemplo, a relação entre as paragens e os defeitos, em particular no caso
do arame colado, logo após um certo período de incidência, os cordões desviados dispararam.
Pôde também verificar-se que há cordões críticos, onde variações dimensionais ou posicionais
nas peças e a conceção de ferramentas tornam o processo de soldadura tão sensível que se
torna difícil estabilizá-lo.
O acompanhamento dos índices de qualidade permitiu o estudo das variações do processo
associado à produção de defeitos em função do defeito. É de salientar que a estrutura 2/3 é a
que apresenta piores resultados, influenciado pelos cordões particulares 609 e 619.
Em relação aos tipos de defeitos pode constatar-se muito por influência do cordão 619 que os
cordões desviados são o principal flagelo desta linha, tendo dois casos particulares sido já
referidos acima. Em relação aos tempos de paragem é possível verificar que, tal como o
número de cordões defeituosos, este apresenta uma tendência crescente.
A comunicação e o trabalho de equipa é estritamente necessário, não só dentro do
departamento como entre departamentos, mesmo estes sendo de diferentes áreas. A prioridade
da produção é garantir as produções para as suas encomendas, não deixando janela de
abertura para intervenções necessárias nos equipamentos. Isto culmina com paragens forçadas
de longa duração.
A implementação de soluções pouco tecnológicas, mas eficazes são por vezes aquelas que
apresentam melhores resultados tal como no caso do poka-yoke para proteção dos sensores.
Um fator preocupante é um subaproveitamento da capacidade dos trabalhadores em relação à
manutenção de primeiro e segundo nível. Dando-lhes formação seria uma forma de envolvêlos nas operações básicas, de poupar recursos da manutenção que poderiam ser alocados
noutro tipo de necessidades e ao mesmo tempo subir a produtividade.
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Anexo A
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Folha de preenchimento rápido de Micro-Paragens
GAP Leader:
Projeto:

Data

Turno

Funcionário

Posto

Descrição

1 Micro-Paragem/Turno
A

2 Micro-Paragens/Turno
B

Frequência

1 Micro-Paragens/Hora
C

Revisto

1 Micro-Paragem/Ciclo
D

1

