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“All men can see the tactics whereby I conquer, but what none can see is the strategy out of 

which victory is evolved.” Sun Tzu 
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Resumo 

A empresa onde se desenrolou a dissertação foi a Trèves APS Portugal, subsidiária 

portuguesa de um grupo de empresas francês (o Grupo Trèves), situada em Cesar, Oliveira de 

Azeméis, no norte de Portugal. A empresa, que atua no ramo automóvel, na produção de 

peças acústicas e insonorizantes, está em Portugal desde 2015, neste formato atual e após 

cisão (split) de duas empresas, de forma a ficarem mais especializadas. Este trabalho teve 

como objetivo, dado ter havido uma mudança de instalações recentemente (em início de 

2016), redefinir e melhorar todo o processo de logística interna da empresa Trèves APS 

Portugal. Foi necessário rever todas as rotas de abastecimento de matérias primas e recolhas 

de produto acabado através da utilização de um mizusumashi (um comboio logístico onde o 

material é transportado somente quando é necessário). Foram modificados também layouts de 

estações de verificação de qualidade de produto (para promover um fluxo melhor), assim 

como os locais de abastecimento da produção (os bordos de linha). De notar que era objetivo 

também abordar o arranque de novos projetos, mas estes projetos acabaram por não acontecer, 

pois terão início somente em meados de 2017, estando durante a dissertação (previsto 

terminar em janeiro de 2017) em fase de testes. O trabalho desenvolvido envolveu fazer um 

diagnóstico da situação atual e a aplicação de metodologias lean (essencialmente de 

eliminação de desperdício e de melhoria de processos, neste caso concreto em ambiente de 

produção). O objetivo de reduzir ao mínimo o valor não acrescentado, ou seja, atividades não 

incrementadoras de valor aos processos produtivos, em 10%, foi ultrapassado. O valor 

reduzido, com este trabalho de dissertação, foi de cerca de 53% (medição em finais de 

dezembro de 2016). Assim, os objetivos concretos propostos foram alcançados e 

ultrapassados. Por fim, gostaria de realçar como a empresa contribuiu para este sucesso, tendo 

providenciado todas as condições necessárias, humanas, físicas e materiais, para que tudo se 

desenrolasse da melhor forma. Isto tendo em conta que qualquer novo processo encontra 

barreiras à mudança, que aqui também foram sentidas. Barreiras essas que têm a ver com a 

aceitação da incerteza, que determinados países aceitam melhor do que outros. Portugal, 

segundo Hofstede (2001), colocou Portugal na cauda de uma série de países (53 no total) 

nesta dimensão, nomeadamente houve somente um país que ficou atrás de Portugal em 

“uncertainty avoidance” (evitação da incerteza) – a Grécia – sendo que estes índices demoram 

50 a 100 anos a mudar, estando assim atuais. 

 

Palavras chave: Melhoria contínua, lean, comboio logístico (mizusumashi), bordo de linha, 

layout. 
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Improvement and Redefinition of Internal Logistics in an Automotive 
Industry Company 

Abstract 

The company where the internship took place was Trèves APS Portugal, a Portuguese 

subsidiary of a French group (Trèves Group), located in Cesar, Oliveira de Azeméis, in the 

north of Portugal. The company, which operates in the automotive sector, in the production of 

acoustic and soundproof parts, has been in Portugal since 2015, in this current format and 

after the splitting of two companies, to become more specialized. This work had as its 

objective, since there was a change of installations recently (in early 2016), to redefine and 

improve the entire internal logistics process of Trèves APS Portugal. This involved reviewing 

all raw material supply routes and the picking of finished product using a mizusumashi (a 

logistics train where the material is transported only when it is needed). Also, product quality 

check station layouts (to promote a better flow) have been modified, as well the border of 

line. It should be noted that it was also intended to address the start-up of new projects, but 

these projects did not happen, as they will begin only in mid-2017, after the internship, 

scheduled to end in January 2017, in the testing phase. The work developed involved a 

diagnosis of the current situation and the application of lean methodologies (essentially waste 

elimination and process improvement, in this concrete case in a production environment). The 

objective of minimizing the non-added value, that is, non-value-adding activities of the 

productive processes, established at 10%, was exceeded. The reduced value, with this 

internship, was around 53% (measured at the end of December 2016). Thus, the concrete 

objectives proposed were achieved and exceeded. Finally, I would like to highlight how the 

company contributed to this success, having provided all the necessary human, physical and 

material conditions for everything to unfold in the best way possible. This considering that 

any new process encounters barriers to change, which have also been felt here. These barriers 

have to do with the acceptance of uncertainty, which certain countries accept better than 

others. Portugal, per Hofstede (2001), placed Portugal at the tail of a series of countries (53 in 

total) in this dimension, namely there was only one country behind Portugal in uncertainty 

avoidance – Greece. Note that as these indexes take around 50 to 100 years to change, they 

are still current.  

 

Keywords: Continuous improvement, lean, logistical train (mizusumashi), border of line, 

layout. 
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1 Introdução 

Este primeiro capítulo serve como introdução ao projeto em meio empresarial “Melhoria e 

Redefinição da Logística Interna numa empresa da Indústria Automóvel” realizado no âmbito 

da dissertação na empresa Trèves Acoustic Products & Systems (APS) Portugal Unipessoal 

LDA. Este trabalho insere-se na unidade curricular Dissertação incluída no plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. O projeto e a dissertação tiveram 

uma duração total de 4 meses. 

1.1 Apresentação da Empresa 

1.1.1 Grupo TRÈVES 

Fundado em 1836, o Grupo TRÈVES iniciou a sua atividade no sector têxtil, em França. Na 

década de 1950 passou a dedicar-se somente à produção de produtos do ramo automóvel, 

tendo-se tornado especialista em soluções de ambiente acústico e interiores de veículos. Os 

veículos geram uma série de ruídos internos, inerentes ao próprio funcionamento do veículo, e 

é preciso proteger os ocupantes destes ruídos, de forma a tornar as deslocações mais 

confortáveis e seguras. No entanto, a grande maioria dos sons vem de fora do veículo e é 

necessário tornar o veículo também resistentes a estes. Assim, em 1970, o Grupo TRÈVES 

adicionou ao seu portfolio a produção dos seguintes insonorizantes: chão falso, insonos de 

acabamentos (laterais e bagageira), chapeleiras, componentes para assentos, tapetes e, 

posteriormente, painéis de porta e cobertas de proteção de motor (load floor, boot trim, side 

trim, parcel shelf, insonos e engine cover, entre outros) (Figura 1). 

Desta forma, atualmente o Grupo TRÈVES é especialista em interiores de veículos e 

ambientes acústicos (produtos que muitas das vezes passam despercebidos no dia-a-dia dos 

consumidores, mas que são de importância extrema, em especial com o desgaste que os 

veículos vão sofrendo, o que pode prejudicar a insonorização sentida). 

O Grupo TRÈVES emprega 7.500 funcionários espalhados pelas suas 39 fábricas industriais, 

implantadas em 29 países (na Europa, norte de África, América Central, América do Sul, 

América do Norte, Ásia e Oceânia), oferecendo assim um serviço global a todos os seus 

clientes. Clientes do grupo incluem os seguintes: Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, 

Volkswagen, Land Rover, Skoda, Seat, Toyota, Ford, Honda, Tata, BMW, Mercedes Benz, 

Jaguar e General Motors, entre outros. Desta forma, constatamos que a firma fornece produtos 

para os maiores players da indústria automóvel. Alguns dos veículos best-sellers a quem 

fornecem produtos são o Renault Twingo, o Citroen C3, o Citroen C5, o Honda Civic, o 

Nissan Sentra, e o Altima, igualmente da Nissan. 

O grupo dedica 7% do seu capital a investigação e desenvolvimento (I&D) no seu centro de 

I&D localizado em Reims, França (o chamado CERA – Centre d’etude et de recherche pour 

l’automobile) (Intranet Trèves, 2016; relatórios internos Trèves, 2016). 

Para finalizar, podemos afirmar que o Grupo Trèves se dedica à produção de produtos que os 

ocupantes nem se apercebem que existem, e esse será mesmo um dos objetivos do grupo – 

servir os seus clientes sem ganhar protagonismo (valores universais da empresa), deixando 

esse relevo para os seus grandes clientes – que perfazem a “nata” da indústria automóvel, 

como tivemos oportunidade de ver em cima, pelas marcas referidas e que são do 

conhecimento de, na sua generalidade, todos os consumidores no mercado. 
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Figura 1 - O interior de um veículo automóvel com algumas das peças produzidas pelo Grupo Trèves (fonte: 

intranet Trèves) 

1.1.2 Trèves Acoustic Products & Systems Portugal Unipessoal LDA 

A Trèves APS Portugal (Figura 2), que existe desde 2015, desde o momento da cisão da 

Trecar (a empresa dividiu-se em duas), é uma empresa fabricante de toda uma gama de 

produtos destinados ao interior do automóvel, pertencente ao Grupo francês TRÈVES. 

 

Figura 2- Trèves APS Portugal (foto tirada pelo autor) 

A Trèves APS Portugal possui duas unidades industriais em Portugal, ambas situadas em 

Cesar, sendo os mesmos edifícios vizinhos. Estas unidades serão denominadas A e B, e são os 

locais onde se procedem à produção. Na Unidade A são produzidos os load floor, boot trim, 

side trim e parcel shelf. Na Unidade B são produzidos os insonos e engine cover (Figura 3). 
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Figura 3 - Exemplos de produtos produzidos na Unidade A (direita) e na Unidade B (esquerda) (fotos tiradas 

pelo autor) 

Os produtos produzidos em Portugal destinam-se exclusivamente à exportação, diretamente 

ou indiretamente. 

A Trèves APS Portugal procura seguir os processos transversais ao grupo, de modo a manter-

se competitiva. Estes processos são: 

▪ SPRINT: Sistema de Produção Industrial Trèves; 

▪ SPOT: Sistema de Produção “One Trèves” – (SAP); 

▪ TIM (Product Life Management): Gestão Inteligente do ciclo de vida do produto do 

Grupo Trèves; 

▪ Cartografia dos processos; 

▪ Desenvolvimento sustentável; 

▪ Política ambiental: ISO 14001. 

1.2 Descrição e objetivos do projeto 

O presente projeto de dissertação nasceu de uma necessidade de redefinir e melhorar a 

logística interna devido à mudança de instalações ocorrida da recente cisão da Trecar. 

Consciente da importância da melhoria contínua no ambiente empresarial e recorrendo às 

metodologias e filosofia lean, a empresa empenha-se na melhoria dos seus processos com o 

envolvimento de todos os seus colaboradores. 

Inicialmente foram propostos os seguintes objetivos: 

▪ Implementação do Comboio Logístico: 

o Recolha de Produto acabado (PA); 

o Abastecimento de matérias-primas (MP). 

A realização destes objetivos deverá promover uma redução no mínimo de 10% do valor não 

acrescentado (VNA) decorrente das melhorias da logística interna, através da eliminação de 

desperdícios (muda). 

Durante a execução do projeto foram introduzidos novos objetivos que permitiram diminuir o 

VNA. Estes objetivos foram: 

▪ Redefinição de Bordos de Linha; 

▪ Atualização do layout de fluxo da secção de qualidade. 
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É de referir que o projeto foi na sua maioria realizada na unidade A, a unidade com 

necessidades de implementação de comboio logístico. 

1.3 Metodologia Abordada 

O presente projeto foi desenvolvido em cinco etapas, que foram as seguintes: 

▪ A primeira etapa foi uma integração na empresa, processo durante o qual foi 

proporcionada uma visão geral do funcionamento de todos os departamentos; foi 

também dada uma perspetiva mais detalhada do departamento de SPRINT & Lean, 

onde o autor foi integrado. Durante este período de integração o autor participou em 

várias formações, envolvendo, entre outros, a contextualização dos valores, das 

normas e das ferramentas utilizadas na empresa; foi também possível compreender o 

funcionamento tanto do processo produtivo como do logístico existentes nas duas 

unidades. 

▪ Na segunda etapa foi quantificado o estado inicial, identificaram-se e contabilizaram-

se as tarefas executadas que seriam eliminadas e/ou melhoradas através da 

implementação do comboio logístico. Foram também identificados problemas 

associados à logística e aos fluxos de produção. 

▪ Na terceira etapa foi feita uma pesquisa bibliográfica de assuntos relacionados com os 

problemas identificados, e realizado um plano de ações com as soluções a 

implementar, de acordo com o ciclo PDCA (plan, do, check, act). 

▪ Numa quarta etapa foi implementado o plano de ações definido. Foram realizados 

testes no terreno e as soluções propostas foram ajustadas de acordo com as 

necessidades. Por fim, o impacto das melhorias implementadas foi contabilizado. 

▪ Na quinta e última etapa, foram analisados os ganhos obtidos e consoante as 

necessidades foram indicadas propostas de trabalhos futuros. 

1.4 Estrutura da dissertação 

O presente relatório encontra-se dividido em 5 capítulos. 

No primeiro capítulo, são apresentados o Grupo Trèves e a empresa Trèves APS Portugal, e 

são expostos os objetivos e a metodologia utilizada no projeto. 

No segundo capítulo, é feita uma revisão bibliográfica relevante ao projeto, que serve de 

suporte teórico para o mesmo. 

No terceiro capítulo, é exposto o estado atual (antes da dissertação) e identificadas as 

oportunidades de melhoria. 

No quarto capítulo, são propostas e descritas as soluções identificadas, e analisados os 

resultados obtidos. 

No quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões e são descritas as propostas de 

desenvolvimentos futuros. 
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2 Enquadramento teórico 

Neste capítulo são introduzidos os conceitos teóricos que serviram de base ao 

desenvolvimento do projeto. 

2.1 Lean Manufacturing 

Parte da evolução dos sistemas de produção tem sido associada à história do Toyota 

Production System (TPS). Em 1950 Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, da Toyota Motor Company 

(TMC), foram enviados para os Estados Unidos de modo a estudar os sistemas de produção 

americanos. Os sistemas da época utilizados pelos americanos tinham dois grandes defeitos: 

produção de componentes em grandes volumes gerando grandes inventários e métodos que 

preferiam produção em grande escala em vez de as preferências do cliente (Holweg 2007). 

Aos poucos e através de várias iterações o TPS evoluiu e forneceu uma ferramenta que utiliza 

a inovação e o conhecimento comum, sendo funcional em ambientes com diferentes valores 

culturais (aplicável em qualquer parte do mundo). Foi apenas em 1965, quando a TMC 

decidiu aplicar o sistema TPS nos seus fornecedores, é que este começou a ser documentado. 

Entretanto, em 1973, com a crise do petróleo, o TPS começou a ser notado pela restante 

indústria automóvel. Em 1990, no livro The machine that changed the world, de Womack, 

Jones, e Roos (1990), é cunhado o termo Lean na sua vertente moderna (Teich e Faddoul 

2013). 

O TPS desenvolvido por Taiichi Ohno, tem como um dos seus principais princípios o Just In 

Time (JIT) que permite aumentar a eficiência. 

 

Figura 4 - Casa TPS adaptado de Liker (2004) 

À medida que o TPS foi evoluindo ficou claro que seria necessário ensinar este método aos 

fornecedores. Para tal Taiichi Ohno desenvolveu uma simples representação – a casa TPS 

(Figura 4). A casa tem como objetivo melhorar a qualidade, diminuir custos, e diminuir o lead 

time. Os seus pilares são o JIT e o Jidoka, que na sua essência significa não permitir passar 

defeitos para a próxima estação, libertando, assim, as pessoas das máquinas (permite a 

automatização com toque humano). Por fim, temos os fundamentos base que incluem a 

necessidade de processos standard, fiáveis e estáveis, e Heijunka que permite nivelar a 
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produção para manter o sistema estável e permitir o mínimo de inventário possível (Liker 

2004). 

No fundo o TPS não é uma ferramenta. É um sistema sofisticado de produção em que todas as 

partes contribuem para um todo. O todo nas suas raízes centra-se em apoiar e encorajar as 

pessoas a melhorar continuamente o processo em que trabalham (Liker 2004). 

2.2 Os três MU’s – MUDA, MURI, MURA 

As palavras muda, mura e muri são frequentemente usadas em conjunto e são referidas como 

as três MU’s no Japão. 

2.2.1 Muda 

Muda é o termo japonês para uma atividade que consome recursos sem acrescentar valor ao 

produto ou serviço que é realizado. 

“Tudo o que não acrescenta valor é desperdício e, como tal, deve ser reduzido ou eliminado. 

Visto de uma outra perspetiva, desperdício refere-se a todas as componentes do produto e/ou 

serviço que o cliente não estará disposto a pagar” (Pinto 2009, p. 10). 

Dentro do contexto industrial podemos definir a capacidade atual como trabalho real e o 

restante como desperdício, sendo que a equação seguinte pode ser considera como verdadeira: 

Capacidade atual = Trabalho real + Desperdício (Ohno 1988) 

Segundo Ohno (1988) existem sete tipos de desperdícios: 

1. Excesso de Produção – Ocorre quando as operações continuam quando deviam parar. 

Geram inventário para itens que não foram ainda encomendados, criando assim 

desperdícios como excesso de operários, armazenagem e custos de transporte. O muda 

de excesso de produção é um dos piores pois cria uma falsa sensação de segurança que 

oculta verdadeiros problemas. 

2. Espera – Referem-se ao tempo que os operários ou equipamentos perdem sempre que 

se espera algo. Este muda ocorre quando não se realiza trabalho devido a fluxos 

obstruídos, problemas de layout, problemas ou atrasos de fornecedores, capacidade 

não balanceada, entre outros. 

3. Transporte– Também conhecido como movimento de materiais, pois enquanto ocorre 

não é acrescentado valor devido à inexistência de transformação. Os sistemas de 

transporte são essenciais nas organizações, todavia devem ser bem geridos e 

minimizados. Com a minimização destes, é possível diminuir os custos, o tempo de 

fabrico e a probabilidade de acontecer danos nos produtos. 

4. Desperdício do próprio processo – Refere-se a operações e processos que não são 

necessários na produção. Do ponto de vista do cliente é um esforço que não agrega 

valor, podendo ser atribuído a operações como reprocessamento, retrabalho, 

manuseamento ou armazenamento que ocorre devido a excesso de produção ou 

excesso de inventário. 

5. Inventário – Todo o inventário que não é dirigido para satisfazer as necessidades do 

cliente. Este inventário inclui MP, Work in Progress (WIP), e produto acabado. Todo 

o inventário requer custos de armazenamento e transporte. A presença de inventário 

extra pode significar um aumento extraordinário dos custos, bem como a deterioração 

do mesmo. 

6. Movimento – Refere-se aos movimentos suplementares realizados pelos operários 

durante a produção. Podem ser considerados desperdícios movimentos que ocorrem 
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devido a má definição do layout, deslocações, entre outros. Os movimentos 

acrescentam tempo e não adicionam valor ao produto ou serviço. 

7. Defeitos – Produtos acabados ou serviços que não estão em conformidade com as 

especificações do cliente. Os defeitos levam a que seja necessário inspecionar, reparar 

ou retrabalhar e possivelmente deitar fora. Adicionando assim um manuseamento, 

tempo e esforço adicional. 

Eliminando completamente estes desperdícios poder-se-á melhorar a eficiência operacional 

por uma grande margem. Para tal, deve ser produzida apenas a quantidade necessária, 

libertando assim uma força de trabalho extra (Ohno 1988). 

Sendo o valor definido exclusivamente do ponto de vista do cliente, a eliminação dos 

desperdícios torna-se o tema principal do lean production (Olesen et al. 2015). 

2.2.2 Mura 

Mura é um termo japonês que significa o que é variável; refere-se às irregularidades e 

inconsistências. 

Sempre que um bom fluxo de trabalho de um operário é interrompido, ou o fluxo de peças e 

máquinas, ou mesmo o plano de produção, existe mura.  Por exemplo, imagine-se que os 

operários estão a trabalhar na linha de produção estando a executar uma determinada tarefa 

repetitiva antes de passá-la para a próxima pessoa. Quando um deles demora mais tempo a 

fazer o trabalho do que os outros, acontece tanto mura bem como muda. Para o evitar, o 

trabalho de todos deve ser ajustado considerando o posto de trabalho mais lento, pois numa 

situação ideal todos andarão ao mesmo ritmo (Goldratt 1990). A ideia de mura também se 

aplica à variação na qualidade de bens e serviços (Imai 2012). 

2.2.3 Muri 

Muri significa "condições extenuantes" para os trabalhadores e máquinas, bem como para os 

processos de trabalho. Por exemplo, se a um trabalhador recém-contratado é atribuído um 

trabalho de um trabalhador experiente, não havendo formação suficiente, o trabalhador será 

sobrecarregado e existe uma elevada probabilidade de que o trabalhador faça um trabalho 

mais lento, cometendo eventualmente muitos erros, criando assim muda (Imai 2012). 

2.3 Pull System 

O sistema Pull é um sistema de produção que consiste em produzir apenas o que o cliente 

necessita, e desta forma a procura atua como um impulso para a produção iniciar (Cheng e 

Podolsky 1996). Pode-se supor que a procura dos produtos acabados, correspondendo aos 

pedidos do armazém, requer assim a produção de um número equivalente desses produtos. Os 

sistemas JIT são fundamentados no método pull (puxa-se somente para o sistema o que o 

cliente quer, e não mais) para controlar o fluxo de materiais; no entanto em ambientes 

industriais estes sofrem algumas modificações, tais como a utilização de lotes ajustados (mais 

pequenos do que se não considerássemos o cliente, mas eventualmente maiores do que o 

cliente individual quer) (Villa e Taurino 2013). 

“JIT é uma técnica de produção puxada segundo a qual todos os outputs são realizados no 

momento certo, na quantidade pedida e no local combinado, recorrendo ao paradigma pull e 

ao kanban para controlar e disciplinar o fluxo de materiais, pessoas e informação” (Pinto 

2009, p. 111). 
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Figura 5 - Sistema Pull adaptado de Pinto (2009) 

Para que o sistema pull (Figura 5) seja implementado com sucesso, este necessita de um 

sistema de operações estável e normalizado, de pessoas motivadas e processos flexíveis. A 

flexibilidade é um requisito para se poder ter um mix de produtos e de prazos de entrega 

(Pinto 2009). 

2.4 Supermercados 

Os supermercados na indústria são um conceito para abastecer as linhas de produção, da 

mesma forma que um supermercado de retalho abastece um cliente. Este sistema foi 

observado por Taiichi Ohno durante uma visita aos EUA, em que viu os benefícios de 

implementar um sistema que abastece segundo uma filosofa Pull, ou seja, que é desencadeado 

pela procura real. 

O funcionamento básico de um supermercado consiste em o operário retirar o produto 

desejado sem a necessidade de encomendar, e/ou verificar a existência do mesmo no sistema 

informático, como acontece no sistema de armazenamento tradicional. 

Segundo Coimbra (2013) um supermercado é uma área de armazenamento que está 

configurada de acordo com as seguintes regras: 

▪ Tem um local fixo para cada componente; 

▪ Tem um fácil acesso de picking (armazenamento ao nível do solo); 

▪ Permite gestão visual; 

▪ Mantém-se o principio de First In, First Out (FIFO); 

▪ É projetado para permitir o fluxo e fácil manipulação de: 

o Caixas de dimensões reduzidas; 

o Contentores com rodas; 

o Carrinhos. 

No caso de utilização de supermercados, os componentes são primeiro transportados do 

armazém central para o supermercado, onde são reembalados em caixas menores ou em kits 

para o posto, pelos operadores dos supermercados. As caixas menores ou os kits de estação 

são periodicamente entregues aos postos da linha de produção, e requerem menos espaço do 

que os recipientes volumosos e permitem aos operadores de produção manusear as peças mais 

rapidamente e de forma mais ergonómica (Battini et al. 2016). 
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2.5 Mizusumashi - Comboio Logístico 

Mizusumashi significa, em japonês, alfaiate, um pequeno inseto que tem a capacidade de se 

mover rapidamente sobre a água sem perturbar a sua superfície. Na filosofia Lean, 

Mizusumashi ou Milk-Run refere-se a um operário que se move rapidamente para entregar 

materiais aos operários da produção, retirando assim o máximo de VNA possível dos 

operários de produção. 

O principal objetivo da metodologia lean é eliminar os mudas em todos os níveis hierárquicos 

da produção, normalmente reduzindo as atividades de VNA na cadeia de abastecimento. A 

fim de manter os stocks na produção o mais baixo possíveis, novos conceitos de logística são 

aplicados, como por exemplo o mizusumashi. O mizusumashi é um sistema de transporte 

cíclico operado manualmente, entregando MP e PA, usando para tal uma rota fixa e 

programada (Gyulai et al. 2013). 

Tradicionalmente o abastecimento de MP e recolha de PA é realizado recorrendo à utilização 

de empilhadores movendo contentores paletizados. Na maioria dos casos o fornecimento para 

os bordos de linha é iniciado pelos operários ou pelo supervisor. A ordem é recebida pelo 

armazém onde este prepara a carga. Em seguida, uma empilhadora vai entregar o material e 

recolher o produto acabado para o armazém. Este processo não é um processo normalizado, 

pois não existe nenhuma rota nem ciclos definidos (Coimbra 2013). 

Por outro lado, o mizusumashi opera de maneira normalizada, o que significa que tem uma 

rota definida e um ciclo. Durante um ciclo, o mizusumashi faz movimentos logísticos nos seus 

pontos de paragem. O equipamento para estas operações é um pequeno comboio elétrico, 

operando de paragem em paragem imitando um percurso de metro como se pode observar na 

Figura 6 (Coimbra 2013). 

 

Figura 6 - Comparação entre empilhador e mizusumashi, adaptado de Coimbra (2013) 

Segundo diversos autores (Coimbra 2013; Pinto 2009) as vantagens de um comboio logístico 

são: 

▪ Opera como uma linha de “metro”; 

▪ Chega a cada estação exatamente na hora definida; 

▪ Apenas MP necessários são entregues; 

▪ Existe apenas um interveniente na operação; 

▪ Menores custos de operação (elétrico e silencioso); 
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▪ Produtividade elevada e trabalho normalizado; 

▪ Movimentação de informação na unidade (Kanban e Junjo). 

Existem dois métodos de abastecimento de MP executados pelo mizusumashi (Figura 7). Um 

dos métodos é chamado de revisão periódica. Utilizando uma revisão periódica o 

mizusumashi verifica a quantidade dos inventários de WIP nas linhas e predetermina um 

intervalo de tempo para reabastecer as MP, correspondendo esta quantidade ao tamanho do 

recipiente que o operário tirou anteriormente. Relativamente ao segundo método este é 

designado por revisão constante – em que o tempo de reposição e verificação das MP ocorre 

simultaneamente. O mizusumashi verifica os inventários de WIP para reabastecer no 

momento em que o operário completa a utilização da última MP, e sendo assim o comboio 

logístico está em constante movimento e à espera dos inputs dos operários (Nomura e 

Takakuwa 2006). 

 

Figura 7 - Fluxograma dos métodos de abastecimento com mizusumashi adaptado de Nomura e Takakuwa 

(2006) 

O mizusumashi reduz os desperdícios em termos de inventários desnecessários, transporte 

excessivo e tempos de espera, sem alterar o a filosofia de produção ou o layout. No entanto, 

esta melhoria não deve ser única e isolada, é parte de uma estratégia de melhoria contínua 

(Álvarez et al. 2009). 

2.6 Bordos de Linha 

“Bordo de linha [BoL] é um termo que se refere às zonas circundantes dos locais de trabalho e 

onde são colocados os materiais e as ferramentas para o rápido (e normalizado) abastecimento 

das áreas de trabalho. O abastecimento normalizado é facilitado porque o bordo de linha é 

dimensionado nesse sentido” (Pinto 2009, p. 307).  

O BoL é o ponto de interface entre a logística e a produção. É uma tarefa da logística interna 

abastecer os materiais certos, nas quantidades certas, no momento certo, no local certo e com 

o método de apresentação correto. A produção deve apenas preocupar-se com a qualidade e 

tempo na produção, e é isto que adiciona valor acrescentado à produção (Coimbra 2013). 

Segundo Coimbra (2013) um BoL deve cumprir quatro critérios para ser considerado um bom 

BoL (Figura 8): 
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▪ A localização de todas as peças deve minimizar os movimentos de picking por parte 

dos operadores; 

▪ A localização de todas as peças e caixas deve minimizar os movimentos pelos 

operadores da logística de abastecimento; 

▪ O tempo para trocar as peças de um produto para o outro deverá ser o mais próximo de 

zero possível; 

▪ A decisão de reabastecer deverá ser intuitiva e instantânea. 

 

Figura 8 – Diferença entre um BoL não eficiente e eficiente (Coimbra 2013) 

O bordo de linha mais eficiente é aquele que permite um fornecimento contínuo de pequenos 

recipientes em racks dinâmicos (flow racks) de modo que as peças estejam ao alcance do 

operador. Este método deverá permitir também o FIFO, sendo que o abastecimento deve ser 

feito ininterruptamente (não deve parar) para não adicionar mudas (Coimbra 2013).  

O BoL deve ser dimensionado para ter uma capacidade suficiente de modo a que a produção 

não pare até que seja novamente reabastecido. Está configuração permite que o mizusumashi 

consiga abastecer as caixas vazias no seu tempo de ciclo sem que a produção pare. 

2.7 Kanban 

O kanban é uma ferramenta específica para controlar a informação e regular o transporte de 

materiais durante a produção. É um termo japonês que significa “sinal”. Associado ao takt 

time, pull System e Heijunka permite que seja atingido valor através da produção JIT. 

Tipicamente o kanban é usado para sinalizar quando um produto é consumido por um 

processo anterior. Na sua utilização mais simples gera um sinal indicando que o processo 

seguinte necessita ser reabastecido (Smalley 2004). 

O sistema de kanban oferece várias vantagens às empresas na gestão de operações e negócios. 

Usar o sistema é uma decisão operacional estratégica, usada nas operações da produção, 

promovendo a produtividade enquanto minimiza ao mesmo tempo os desperdícios (mudas). O 

sistema kanban apenas requisita produção quando necessário. Este sistema já foi 

implementado com sucesso em várias empresas, especialmente no Japão, onde este sistema 

teve origem (Rahman, Sharif, e Esa 2013). 

Segundo Smalley (2004) existem quatro propósitos para instalar este sistema: 

▪ Prevenir a sobreprodução entre processos; 

▪ Providenciar instruções específicas entre processos baseados nos princípios de 

reabastecimento; 
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▪ Servir como uma ferramenta de gestão visual, de modo a poder determinar se a 

produção está adiantada ou atrasada; 

▪ Estabelecer uma ferramenta que permita a melhoria contínua, cada kanban 

representando um contentor de inventário, sendo que ao longo do tempo permite 

diminuir os stocks. 

Existem dois tipos de kanban: 

1. Kanbans de produção: neste caso cumpre-se a função de indicar o tempo e a 

quantidade, assim como as partes a serem produzidas (Huang e Kusiak 1996). 

Nenhuma operação irá ser realizada sem a utilização de um kanban; 

2. Kanbans de transporte: especifica o tipo e a quantidade de produto do qual a 

produção deve retirar. Este kanban autoriza a movimentação de material de um local 

para o outro (Pinto 2009). 

A utilização correta dos Kanbans beneficia o sistema em termos de: redução de inventário; 

melhorias nos fluxos de matérias; simplificação das operações; permitindo uma gestão visual; 

e eliminando ou reduzindo assim mudanças inesperadas de planeamento (Gross e McInnis 

2003). 

2.8 Heijunka 

Heijunka é um termo japonês de nivelamento da produção ou cargas, e é uma estratégia 

utilizada em lean para eliminar a sobreprodução (Deif e ElMaraghy 2014). 

Este conceito ajuda a atingir estabilidade no processo de produção, convertendo as 

encomendas desiguais do cliente em um processo uniforme e previsível. Já foi demonstrado 

que melhora a eficiência operacional, a flexibilidade, a velocidade, custos, qualidade e o 

serviço ao cliente (Korytkowski, Wisniewski, e Rymaszewski 2013). 

Uma das ferramentas mais utilizadas para conseguir nivelar e planear a produção é a Heijunka 

Box. É uma ferramenta de gestão visual que permite ao operador visualizar o abastecimento 

necessário, coordenando assim o fluxo de trabalho. 

A heijunka box é uma caixa física, e encontra-se dividida segundo o tempo de ciclo do 

mizusumashi. Esta caixa de nivelamento é o ponto de partida do ciclo do mizusumashi. É a 

partir da heijunka box que se escolhe os kanbans, que contêm a informação sobre o ciclo a 

realizar na linha e a ordem de picking. Em suma, contém os objetivos para o que deverá ser 

realizado em cada ciclo do mizusumashi, oferecendo para tal um bom sistema de gestão visual 

(Coimbra 2013). 

“Para se conseguir produzir dentro do tempo padrão, é necessário normalizar as operações. 

Com a normalização de tarefas e funções é possível identificar os problemas que afetam os 

processos e, assim, encontrar formas de os solucionar. Como resultado desta tarefa contínua, e 

de um modo sistemático, torna-se possível encurtar o tempo de execução, reduzir o valor do 

stock intermédio e, finalmente, reduzir custos produtivos” (Pinto 2009, p. 87). 

2.9 Gestão Visual 

Todos os dias surgem diversos problemas. Os problemas devem ser tornados visíveis. Se não 

se conseguir detetar uma anormalidade, ninguém conseguirá gerir o processo. Assim sendo o 

princípio da gestão visual é identificar os problemas (Imai 2012). 

A gestão visual consiste em facilitar todas as tarefas de entrada e saída através da utilização 

de recursos visuais, tais como cores e sinais, para identificar zonas de armazenamento, 

corredores, passagens e produtos (Coimbra 2013). 
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“Um grande quadro branco facilmente visível para todos na empresa provou ser um estímulo 

notável nas forças de vendas, particularmente à medida que a quantidade de espaços vazios 

aumenta e os espaços cheios diminuem. É um excelente exemplo de uma outra técnica de 

lean, gestão visual, em que cada estado de uma atividade é exibido para que cada funcionário 

possa observar e tomar as medidas apropriadas” (Womack e Jones 2010, p. 117). 

Um gestor e os elementos da produção devem estar próximos da produção, realizando idas 

frequentes ao ambiente produtivo, com espírito crítico. A gestão visual tem a ver com o que 

eles vêm nestas idas, mas também com a verificação de sinalética, de segurança (áreas 

perigosas e que requerem especial atenção), de realização de objetivos (com o andamento da 

produção no turno em questão), e outra. Assim se faz sentir a presença da gestão de topo na 

empresa. 

2.10 Metodologia 5S 

Os 5S, como é conhecida esta metodologia, é uma ferramenta de gestão do espaço de 

trabalho, que nasceu no Japão como consequência da aplicação da cultura de melhoria 

contínua. É usada para estabelecer um ambiente de qualidade e organização (Hirano 1995). 

A utilização desta prática permite reduzir os desperdícios, aproveitar melhor os espaços de 

trabalho, e melhorar o desempenho das pessoas. A perspetiva é a de centrar o enfoque na 

manutenção das condições ótimas dos locais de trabalho. 

Tal como indica o nome, a ferramenta é constituída por cinco passos, começando todos com a 

letra S, em japonês, e segundo Imai (2012) e Feld (2000) estes são: 

1. Seiri – Organização: Distinguir entre os itens necessários e desnecessários no local de 

trabalho, e descartar os desnecessários; 

2. Seiton – Arrumação: Organizar todos os itens restantes após seiri de forma ordenada; 

3. Seiso – Limpeza: Manter as máquinas e o local de trabalho limpos; 

4. Seiketsu – Normalização: Estender o conceito de limpeza para si mesmo (enquanto 

operador e gestor), e praticar continuamente os três passos anteriores; 

5. Shitsuke – Autodisciplina: Construir autodisciplina e construir o hábito de se envolver 

nos 5S, estabelecendo standards (ou normas de conduta estandardizados). 

2.11 Ciclo PDCA 

O ciclo PDCA é uma metodologia de renome internacional, devido à sua eficácia e provas 

dadas em inúmeras empresas (Obara e Wilburn 2012). O significado de PDCA é plan, do, 

check, act. Usado corretamente o ciclo permite que os problemas não surjam novamente e de 

forma recorrente (Obara e Wilburn 2012). 

Segundo Pinto (2009) o ciclo encontra-se dividido em 4 partes e 15 etapas: 

▪ Plan: 

o Definir objetivamente o problema; 

o Definir um background e o contexto para que haja uma base de entendimento 

comum; 

o Realizar uma análise 5W (cinco porquês) para identificar as causas raiz; 

o Realizar brainstorming de contramedidas e criar hipóteses para as testar; 

▪ Do: 
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o Aplicar o método científico (rigoroso, replicável, e objetivo, isento de viés) 

para testar as hipóteses; 

o Em vez de esperar pela solução perfeita, avançar com pequenas iniciativas; 

o Reunir factos e dados baseados na observação direta; 

▪ Check: 

o Comparar os resultados com o planeado; 

o Determinar os desvios e perceber a origem; 

o Procurar perceber o que correu bem e mal; 

o Enfrentar factos; 

▪ Act: 

o Se as contramedidas forem eficazes, criar um padrão que possa ser auditado e 

mantido; 

o Registar as lições aprendidas e partilhar as boas práticas; 

o Se as contramedidas não forem eficazes, iniciar de novo o ciclo começando 

pela primeira etapa - Plan; 

o Observar a atual condição e definir novos objetivos rumo à situação ideal. 

Recomeçar o ciclo de novo. 

Os benefícios do ciclo PDCA são vários, sendo que os principais são: sendo um sistema 

sistemático promove uma fácil e rápida solução dos problemas; assegura uma análise 

detalhada do sistema que estava em falha; requer documentação detalhada do “antes” e 

“depois” (até como forma de comprovar resultados alcançados); assegura um objetivo real e 

alcançável e um planeamento combinado para o projeto (Janakiraman e Gopal 2006). 

2.12 Ergonomia no trabalho 

A ergonomia no trabalho oferece aos operadores um maior conforto e previne os acidentes e 

as lesões de trabalho. Como tal é necessário ter em consideração a ergonomia sempre que se 

altera ou se desenha uma ferramenta de trabalho, de modo a que esta não prejudique o 

operador a longo prazo.  

A ergonomia, o fator humano e o risco físico são elementos que têm vindo a ser provados que 

afetam a performance de trabalho, produtividade e satisfação do trabalhador. Uma falta de 

ergonomia e normas de segurança no ambiente de trabalho são as principiais fontes de riscos 

que poderão causar acidentes, stress físico ou emocional, reduzir a motivação e diminuir a 

produtividade (Ozturkoglu, Saygılı, e Ozturkoglu 2016). 

Existem várias regras para definir com segurança os postos de trabalho e diminuir os riscos de 

acidente. Algumas dessas regras estão na Figura 9 – segundo o Manual da empresa de 

ergonomia (s.d.). 
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Figura 9 - Alturas e pesos máximos por zona de entrada (fonte: adaptado do Manual da empresa de ergonomia 

(s.d.)) 

Alturas máximas e pesos: 

Como podemos observar na Figura 9 as alturas e pesos variam consoante a altura e género do 

operador. Seguindo estas indicações é possível criar um ambiente de trabalho em que as 

questões de ergonomia não sejam ignoradas e serão assim respeitadas. 

Características de meios de transporte de materiais: 

O carro de transporte de materiais deve ter duas rodas giratórias (à frente), para facilitar o seu 

manuseamento. As pegas devem ser cilíndricas e com um diâmetro de 30 mm. A altura da 

pega deve estar entre os 900-1200mm em relação ao chão. 

Fator fadiga: 

Este fator entra em consideração quando se analisam os tempos dos operários nas suas 

operações. Os operários trabalham durante bastante tempo, pelo que a sua eficiência tende a 

diminuir à medida que este tempo decorre. A diminuição da eficiência ocorre devido ao 

cansaço e repetição, pelo que quando se analisam os tempos retirados deve-se ter sempre em 

consideração um fator de fadiga. Por outro lado, quando o operário está na presença de outros 

e sabe eventualmente que está a ser objeto de análise, tem uma tendência a ser mais eficiente 

para demonstrar a sua qualidade. Pode-se então considerar um incremento de tempo aos 

tempos medidos, para ser mais de acordo com a realidade (Gomberg 1947). 

 “Mesmo ignorando questões humanísticas e morais, faz sentido projetar área de trabalho 

dentro das diretrizes ergonómicas e fisiológicas aceitáveis” (Hunter 2001, p. 431). 
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3 Pergunta de Pesquisa e Descrição do Problema 

Todos os trabalhos da dissertação, desenvolvidos em ambiente empresarial, deverão ser 

norteados por um problema (teórico e prático) que se propõe resolver, sustentando essa 

resolução na literatura existente; e porventura tendo-se o objetivo de se contribuir, também, 

com algo de novo para essa mesma literatura. 

A questão de pesquisa que norteou este trabalho foi: Como é que a implementação de 

metodologias lean (mizusumashi, bordos de linha, 5S, entre outras) na logística interna em 

ambiente empresarial poderá diminuir o valor não acrescentado e aumentar a produtividade, 

mais especificamente na Trèves, e que lições e boas práticas poderão ser extraídas de todo 

este processo? 

A Trèves APS Portugal mudou recentemente de instalações, havendo a perspetiva de que 

haveria espaço para melhorar no seu processo produtivo e logístico. Isto justifica o presente 

projeto. Por outro lado, dado que a Trèves tem como objetivo servir os seus clientes com 

“produtos e serviços de alta qualidade ao mais baixo custo” (missão da empresa) – o esforço 

de diminuir os seus custos, com processos mais eficientes e livres de desperdício, é um tipo de 

trabalho que será de importância fulcral, mesmo considerando-se um horizonte temporal mais 

longo – e como requisito específico de se estar num mercado global e servindo os melhores e 

mais exigentes clientes do mercado (ver as marcas de presença global no capítulo 1). 

3.1 Descrição do Processo Produtivo 

Na Trèves APS Portugal existem duas unidades fabris, e cada uma desta unidades tem o seu 

processo produtivo que, apesar de terem algumas semelhanças, são bastantes distintos. De 

modo a compreender o funcionamento e onde seria necessário abastecer MP e recolher PA, é 

descrito o funcionamento geral de ambas as unidades. 

3.1.1 Unidade A 

O processo produtivo que se encontra na unidade A, onde foi realizado a maioria do trabalho, 

é apresentada na Figura 10. 
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Figura 10 - Processo na Unidade A (fonte: elaboração própria) 

Receção de MP: Nesta secção é realizada a receção de todas as MP – os tecidos vêm em 

rolos, os químicos em cubas, e os acessórios e restantes componentes vêm em formato 

paletizado, em caixas individuais. 

Corte Tecido: Nesta secção é feito o corte dos rolos de tecido em carpetes, que é um processo 

manual realizado na unidade A. São criados lotes em paletes à medida das necessidades de 

produção. De referir que os tecidos têm incluída uma película de cola, que será usada na 

affichage. 

Injeção: Neste posto é feita a injeção da espuma de poliuretano (PU) nos moldes juntamente 

com uns acessórios (tubos metálicos, essencialmente) para dar resistência à peça. Após o 

tempo de solidificação no molde estes são levados para uma máquina que corta o excesso de 

material e procede a uma picotagem para que a aderência dos tecidos seja superior. Por fim, 

ficam num período de cura durante 8 horas. 

Affichage (aplicação a quente): As peças são preparadas num suporte específico em que 

ficam envolvidas com um tecido na parte superior e inferior. São de seguida levadas a uma 

prensa, que através de termocompressão aplica os tecidos à peça. Os excessos poderão ser 

cortados tanto na própria prensa como numa máquina para o efeito. 

Acabamento: Neste posto são inseridos os acessórios necessários para a conclusão da peça. É 

montada a peça e os acessórios, na máquina, que os insere automaticamente. É realizado um 

controlo final para garantir que a peça se encontra nas condições ideais, e embalada no 

contentor correto. 

Controlo de Qualidade: Este passo não é necessário para todos os produtos. Alguns clientes 

exigem um controlo adicional devido ao projeto estar em fases iniciais, e nesta fase existe um 

controlo de 100% sobre os contentores. Existe também um controlo por amostragem aleatório 

aos restantes produtos, sendo que os que não são controlados são passados diretamente para o 

Armazém. 

Armazém: Por fim, o produto é encaminhado para o armazém onde é dividido em cargas 

TPA (Tracking Planning Assisting – carga por camião e cliente), e o restante em Pool Stock. 
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3.1.2 Unidade B 

O processo produtivo na unidade B é apresentada na Figura 11. 

 

Figura 11 - Processo na Unidade B (fonte: elaboração própria) 

O processo produtivo da unidade B tem uns processos que são idênticos ao processo da 

unidade anteriormente descrita. Estes processos são a Receção de MP, Corte Tecido, Controlo 

de Qualidade e Armazém, pelo que não serão aqui novamente descritos. 

Injeção: É realizada a injeção da espuma num molde específico para formar blocos de grande 

dimensão (aproximadamente 3000x1000 mm), e estes permanecem no molde durante um 

curto período para solidificar; são, de seguida, controlados para verificar se cumprem os 

requisitos exigidos pela empresa. Por fim são cortados verticalmente em dois ou mais partes 

dependendo do planeamento da produção. São então armazenados enquanto se encontram 

num período de cura de 8 horas. 

Corte Blocos: Nesta fase é realizado o corte horizontal dos blocos em placas para que possam 

ser utilizadas no passo seguinte. Este processo é realizado diariamente e consoante as 

necessidades de produção. 

Termoformagem: Este é o processo chave. A placa de espuma é revestida com os tecidos e 

colocada num molde que lhe dará a forma desejada. É então feita a termoformagem. No fim 

do processo o material é retirado do molde e colocado numa mesa de arrefecimento; depois 

são retirados os excessos de material e é realizado um controlo. As peças são então 

armazenadas no contentor, ou, caso seja necessário, passam a uma fase seguinte para 

adicionar acessórios. 

Acabamento: Este processo é somente realizado em algumas referências, e consiste na 

aplicação de acessórios de plástico com a utilização de máquinas que realizam o processo. 

Após a operação é realizado um controlo final e as peças são armazenadas no contentor. 

3.2 Análise da Situação inicial 

O projeto realizado na Trèves APS Portugal foi na sua maioria focado na unidade A. Tendo 

isto em conta todos os tópicos abaixo descritos são relativos à unidade A. Somente quando 

indicado estes serão referentes à unidade B. 

Para compreender melhor o processo logístico interno inicial, é necessário compreender o 

layout da unidade, e o processo de recolha e abastecimento de MP, entre outros. Todos estes 

pontos serão descritos, e posteriormente feita uma análise dos problemas existentes. 
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3.2.1 Layout da Unidade Fabril 

A unidade A encontra-se divida essencialmente por projeto, como podemos observar na 

Figura 12. Os locais já estão definidos, sendo que já se encontra “reservado” o local para 

novos projetos. 

 

Figura 12 - Layout da unidade A com os locais devidamente identificados (fonte: elaboração própria) 

Durante o período em que foi realizado a dissertação encontravam-se apenas três projetos em 

funcionamento, sendo estes os projetos: P2 (verde), P1 (azul escuro) e P6 (laranja). O projeto 

P3 (azul claro) encontrava-se numa fase de testes piloto e os restantes projetos ainda não se 

encontram iniciados, mas têm já as áreas “reservadas” e planeadas. 

Podemos identificar a vermelho na Figura 12 a área da Injeção (INJ), onde é realizado o 

processo inicial comum a todos os projetos. Este local é abastecido pelas MP localizadas na 

área a castanho, onde se encontra um pequeno armazém, e através de tubagens internas para 

os químicos localizados na área a roxo (armazém de químicos). 

O armazém principal encontra-se identificado a amarelo, e neste local estão definidas áreas de 

PA e áreas de MP. 

Por último é de referir o local identificado com “Muro”. Neste local é realizado o controlo de 

qualidade a 100% quando necessário. 

3.2.2 Descrição do Processo de Recolha de PA e Abastecimento de MP 

Quando foi iniciado o projeto o processo de recolha de PA na unidade A era realizado através 

de empilhadores, sendo que estes recolhiam os contentores cheios e repunham contentores 

vazios. O processo de recolha era iniciado sempre que fosse necessário pelo que este devia ser 

comunicado ao armazém assim que fosse chegada a altura. 
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O abastecimento de MP das linhas de acabamento era realizado com a utilização de 

empilhadores, ou manualmente sempre que fosse necessário. Este processo implicava que o 

operador indicasse sempre que fosse necessário abastecer a linha, quando terminava o produto 

ou quando se encontrava perto do final. 

Como indicado anteriormente no tópico 2.5, o processo de recolha e abastecimento é o 

tradicional, funcionando em sistema de “táxi”. 

3.2.3 Descrição do Processo de Abastecimento de MP na Injeção 

Na INJ o abastecimento de MP é realizado pelos operadores, e sempre que necessário estes 

deslocam-se ao armazém de MP localizado próximo da INJ. 

Este processo é realizado manualmente e sempre que o operador ache necessário. O material é 

na sua maioria tubos metálicos de aproximadamente 1 metro, e encontra-se em caixas com 

aproximadamente 2000 unidades – como é possível observar na Figura 13. 

   

Figura 13 - Caixas contendo tubos metálicos e outros materiais para o abastecimento da INJ 

Os restantes materiais, como observados na Figura 13, são abastecidos em contentores 

menores pelo operador, sempre que necessário. 

3.2.4 Descrição do funcionamento do Muro de Qualidade 

Unidade A: Como referido anteriormente o Muro só funciona quando é necessário fazer um 

controlo a 100% de um contentor, exigido pelo cliente, numa fase inicial do projeto. O 

controlo é realizado numa área identificada para o efeito e pelo operador da Qualidade. O 

procedimento passa pela remoção de peça a peça para uma mesa de controlo devidamente 

iluminada, onde a peça é conferida, e voltada a ser guardada novamente no contentor. Os 

contentores que são vistos a 100% nesta unidade são apenas (nesta fase) o produto do projeto 

P2. Ocorrendo alguma peça com defeito o operador da qualidade, dependo do defeito, irá 

reparar ou substituir a peça. 

Unidade B: Nesta unidade o Muro funciona em duas modalidades, controlo a 100% ou 

controlo por amostragem. O controlo é realizado pelo operador da qualidade na área 

identificada para o efeito. O procedimento passa pela remoção total das peças do contentor 

para a mesa de controlo, idêntica à mesa da unidade anterior, e confere-se peça a peça de 

modo a identificar algum defeito. Após o controlo as peças são novamente acondicionadas no 

contentor, e algumas referências exigem que sejam colocadas em invólucros plásticos 

individualmente. Ocorrendo alguma peça com defeito o operador irá proceder adequadamente 

para corrigir o defeito ou substituir a peça. 
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3.3 Levantamento de Problemas 

Os problemas identificados na Trèves APS Portugal foram identificados numa primeira fase, e 

estes foram devidamente quantificados e analisados de modo a poderem ser eliminados ou 

minimizados. 

O processo de recolha de PA e abastecimento de MP são fundamentais para que não ocorram 

paragens na produção, pelo que o foco do trabalho realizado foi eliminar os problemas 

inerentes a estes processos. 

3.3.1 Recolha de PA 

O sistema de recolha de PA utilizado na empresa aquando do início do projeto era o sistema 

tradicional de recolha através de empilhadores. Sempre que fosse necessário recolher um 

contentor cheio, o operador indicava ao chefe de equipa para que este fosse por sua vez avisar 

o operário do armazém para recolher e repor um contentor vazio. Este processo foi 

identificado nos projetos P2 e P1. Este processo foi considerado um problema pois os 

operadores do armazém não tinham horário definido, nem sabiam exatamente quando seria 

necessário repor ou recolher os contentores. 

Foi então analisado na primeira semana de trabalho que tempos eram feitos com a utilização 

deste sistema que são apresentados na Tabela 1. É de referir que todos os valores apresentados 

neste documento têm em consideração um fator de fadiga, e este valor foi considerado como 

um incremento de 11% (111% do tempo medido – de acordo com as normas internas). Assim, 

os tempos serão mais próximos da realidade, realidade essa que ocorre quando o operário está 

sozinho ou sentindo ausência de controlo, bem como tendo cansaço e stress do trabalho ao 

longo do tempo. As tabelas 1 à tabela 14, assim como as tabelas 18-19, e 22-25 refletem este 

fator de fadiga. 

Tabela 1 – Tempos de Recolha do projeto P1 e P2 (valores no início da dissertação e antes das alterações 

realizadas) 

Projeto Tarefa Descrição Tempo médio por 

contentor (s) 

P1 Recolha Recolha de contentores de produto 

acabado 

52 

P1 Reposição Reposição de contentores para produto 

acabado 

52 

P2 Muro Recolha de contentores de produto 

acabado para o muro 

24 

P2 Recolha Recolha de contentores de produto 

acabado 

22 

P2 Reposição Reposição de contentores para produto 

acabado 

36 

Os valores apresentados nas Tabela 1 são relativos aos processos necessários para o projeto. 

No caso do projeto P2 existe a passagem do contentor para a secção do muro devido à 

necessidade de que seja controlado a 100%. 

Como resultado final de um dia de trabalho é possível identificar os valores despendidos 

nestas tarefas por dia e turno, conforme apresentados na Tabela 2.   

Tabela 2 - Tempo despendido na recolha de PA total (valores no início da dissertação e antes das alterações 

realizadas)  

 Minutos 

Por turno 42 



Melhoria e Redefinição da Logística Interna numa empresa da Indústria Automóvel 

22 

Por dia 42 

O valor gasto por turno é idêntico ao por dia devido a facto de apenas existir um turno de 

trabalho nesta área da produção. Os cálculos totais podem ser consultados no ANEXO A. 

Foram também documentados os deslocamentos realizados pelo operador do armazém com e 

sem material, como se pode observar na Figura 14. Um dos objetivos seria eliminar por 

completo os deslocamentos sem material, pois são tarefas de VNA. 

 

Figura 14 - Deslocamentos dos empilhadores com e sem material (fonte: elaboração própria) 

3.3.2 Abastecimento de MP 

O sistema de abastecimento de MP é bastante semelhante ao da recolha de PA. O 

funcionamento básico é o mesmo – sempre que um operador se encontra sem material ou está 

prestes a chegar ao fim do mesmo, alerta o chefe de equipa para que o armazém reabasteça 

novamente. Este processo foi analisado nos projetos P2 e P1, e considerado um problema pois 

existia a possibilidade de ocorrer paragens devido a falta de material, e na operação de 

reposição o tempo que era perdido poderia ser aplicado em outras tarefas. Outro fator é o 

facto de o operador do armazém realizar viagens sem material. 

Durante a primeira semana foram retirados tempos e frequências referentes a estas tarefas, 

que se apresentam na Tabela 3. De referir que o tempo de deslocação em vazio aplica-se à 

média do tempo que o operário do armazém demora a retornar ao posto de trabalho não 

realizando tarefas de valor acrescentado. 

Tabela 3 - Tempos de abastecimento de MP dos projetos P2 e P1 (valores no início da dissertação e antes das 

alterações realizadas)  

Projeto Tarefa Descrição Tempo médio por 

caixa (s) 

Frequência por 

turno 

P1 Reposição Reposição da caixa 

de cordões 

43 0,35 
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Projeto Tarefa Descrição Tempo médio por 

caixa (s) 

Frequência por 

turno 

P2 Reposição Reposição da caixa 

de cordões 

43 0,63 

P2 Reposição Reposição da caixa 

de Butée 

43 2,51 

P2 Reposição Reposição da caixa 

de Clip 

43 2,10 

P2 e P1 Deslocação 

de retorno 

Tempo médio por 

deslocação em vazio 

35,52 (Perdido em cada 

deslocação) 

Os tempos despendidos por dia e por turno são apresentados na Tabela 4, onde podemos 

observar que os valores são bastante reduzidos. Contudo idealmente estes valores deveriam 

ser os mais próximos possíveis do zero. É de referir que, como indicado anteriormente, os 

valores são idênticos devido à existência de apenas um turno nesta secção. Os cálculos podem 

ser consultados no ANEXO A. 

Tabela 4 - Tempo despendido no Abastecimento de MP total (valores no início da dissertação e antes das 

alterações realizadas)  

 Minutos 

Por turno 7 

Por dia 7 

Podemos observar na Figura 15 as deslocações em vazio e as deslocações com material, 

verificando que para cada deslocação com material existe uma deslocação sem material. A 

maioria destas deslocações eram realizadas através de um empilhador, sendo que o material a 

transportar não seria necessário a utilização do mesmo, em grande parte dos casos, e poderia 

também ser realizado de uma forma mais eficiente (muitas das vezes usava-se um empilhador 

para transportar uma pequena carga). 

 

Figura 15 - Deslocações de reposição de MP com e sem material (fonte: elaboração própria) 
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3.3.3 Injeção (INJ) 

Na INJ, como referido anteriormente, existem vários projetos em simultâneo a utilizar a 

mesma máquina para realizar a injeção inicial. Esta máquina é constituída por 8 moldes 

diferentes e um robô para realizar a injeção, como se pode observar na Figura 16. 

 

Figura 16 – Disposição dos moldes por projeto (fonte: elaboração própria) 

Durante o início da dissertação foi observado o funcionamento das operações de 

abastecimento de MP que ocorriam nesta secção. O procedimento existente no início da 

dissertação consistia em que o operário da máquina – sempre que considerava necessário – 

iria abastecer os suportes de tubos metálicos e acessórios (Figura 17) manualmente. Esta 

operação deveria ocorrer quando o operário não estivesse ocupado devido aos moldes não 

estarem disponíveis, no entanto foi observado que existia uma quantidade de peças com 

necessidade de acabamentos. O processo de acabamento ocorre no fim da cura de injeção, em 

que é necessário retirar os excessos e eliminar os defeitos. 

 

Figura 17 – Moldes da INJ com os locais de acessórios identificados (P1 à esquerda e a amarelo e P2 à direita a 

vermelho) 

Muitas das observações verificaram que quando o operário ia reabastecer as MP’s poderia 

estar no acabamento de peças; e, muitas das vezes, ocorria a existência de um molde 

disponível e este ficava a aguardar o operário pois este encontrava-se ocupado com o 

reabastecimento de MP’s. 

Foram retirados os seguintes tempos relativos e as frequências respetivas aos projetos P1, P2, 

P6 e Robô, apresentados na Tabela 5. As frequências foram obtidas através dos operários que 

preenchiam um documento sempre que se deslocavam, e pode ser consultado no ANEXO F. 
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Tabela 5 – Tempos e frequência de deslocações de abastecimento de MP na INJ (valores no início da dissertação 

e antes das alterações realizadas)  

Projeto Produto Tempo médio por 

deslocação (s) 

Frequência média por 

turno 

P2 TUBO INSERT U 

920MM 

65 6 

P2 TUBO ROND 951MM 65 7 

P1 INSERT 950 295 2 

P1 INSERT 980 295 2 

P1 LAMINAS RESSORT 141 2 

P1 CARTON  33 2 

P6 TUBOS METALICOS 73 1 

P6 FIBRA DE VIDRO 54 2 

P6 FIBRA DE VIDRO 

CORTADA 

72 2 

P6 ESPUMA 72 2 

P6 ALCATIFA 51 3 

P6 TNT 72 2 

P6 GRELHA 53 1 

P6 GRELHA CORTADO 73 1 

P6 CHAPA METALICA 141 1 

Robô ROLO DE FIBRA 54 1 

Os valores finais por projeto e total despendido nestas tarefas foram contabilizados, como se 

pode observar na Tabela 6. O valor por dia é relativo à utilização de dois turnos diários, 

podendo existir se necessário um terceiro turno que não foi contabilizado devido a ser uma 

exceção. 

Tabela 6 - Tempo despendido no Abastecimento de MP da INJ por projeto e total iniciais (valores no início da 

dissertação e antes das alterações realizadas)  

Projeto Tempo (min)/turno Tempo (min)/dia 

P2 14 28 

P1 24 47 

P6 14 28 

Robô 1 2 

TOTAL 52 105 

3.3.4 Bordos de Linha 

Durante as primeiras semanas da dissertação, observou-se que os BoL da estação de 

acabamento do projeto P2 não eram ideais. Existia uma pequena área em que as caixas com 

MP eram arrumadas, e ocorria constantemente duplo manuseamento quando havia 

necessidade de reabastecer o posto de trabalho. Podemos observar na Figura 18 que as caixas 

se encontram amontoadas sobre si mesmas, sem identificação, sendo necessário realizar duplo 

manuseamento para que o posto de trabalho seja abastecido. 
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Figura 18 – Estação de acabamento projeto P2 (imagem da direita) e Caixas de MP para reabastecer (imagem da 

esquerda) (imagem editada a pedido da empresa) 

De forma análoga, observou-se que na estação de acabamento do projeto P1 existia um duplo 

manuseamento e uma grande perda de tempo quando existia a necessidade de reabastecer a 

MP. Quando necessário reabastecer a estação a operária recebia uma caixa de MP, da qual era 

transferido o conteúdo para um recipiente de plástico (Figura 19). Posteriormente, o operário 

sai da estação para colocar a caixa de cartão vazia no contentor do lixo adequado. 

 

Figura 19 – Estação de acabamento P1, com o recipiente de plástico de MP 

Para quantificar devidamente os tempos de execução das tarefas de transferência de MP, 

foram tirados vários tempos e frequências durante o início da dissertação. Estes valores 

encontram-se apresentados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Tempos e frequências de transferências de MP nas estações de acabamento iniciais (valores no início 

da dissertação e antes das alterações realizadas)  

Projeto Descrição Tempo Médio por 

Abastecimento (s) 

Frequência média por 

turno 

P2 CLIP OMEGA 44 4 

P2 CORDON 293 MM 44 4 

P2 BUTEE P2 ÉVOLUÉ 44 4 

P1 CORDON 289 MM 150 0,35 
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Sendo que os valores totais (Tabela 8) são referentes a apenas um turno pois estas estações só 

trabalham com um turno, os cálculos podem ser consultados no ANEXO C. 

Tabela 8 - Tempo despendido nas transferências de MP por projeto e total iniciais (valores no início da 

dissertação e antes das alterações realizadas)  

Projeto Tempo (min)/turno Tempo (min)/dia 

P2 9 9 

P1 1 1 

TOTAL 10 10 

O tempo despendido nestas estações a realizar o duplo manuseamento pode ser considerada 

um valor de VNA muito elevado que necessita de ser eliminado, pois o operador deixa de 

executar as tarefas para reabastecer. 

3.3.5 Muro de Qualidade 

É necessário diferenciar os muros das duas unidades pois foi identificado em ambos os 

problemas que necessitavam de atenção. 

Unidade B: 

Um dos problemas identificados nesta unidade foi o funcionamento do muro de qualidade, 

essencialmente no controlo a 100%. No início da dissertação foi identificado que para o 

operador controlar as peças, este removia as peças todas do contentor para a mesa de controlo 

e procedia a um controlo a cada peça. No fim, acondicionava novamente as peças no 

contentor, sendo que algumas referências exigiam também que fossem individualmente 

embaladas em invólucros plásticos. 

Identificou-se que existiria um excesso de manuseamento das peças que poderia ser alterado. 

Como tal retirou-se os tempos que cada contentor demorava a ser controlado a 100% (Tabela 

9). 

Tabela 9 – Tempos iniciais de controlo e peças por contentor (valores no início da dissertação e antes das 

alterações realizadas)  

Molde Peças p/contentor Tempos Iniciais (s) 

2 240 2317 

3 56 1009 

4 140 1359 

5 99 1218 

6 260 3744 

7 168 1421 

8 75 923 

9 280 508 

10 120 2069 

11 360 1104 

12 360 1079 

14 44 865 

15 80 3098 

16 48 2722 

Este problema poderá ser atribuído em parte ao layout definido inicialmente que não permite 

uma forma mais eficiente de trabalho, como se pode observar na Figura 20. 
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Figura 20 – Layout do muro da qualidade da unidade B (fonte: elaboração própria) 

O layout inicial, como indicado na Figura 20, não permitia uma visualização adequada, o 

operador encontrava-se de costas para os contentores e numa zona de barulho elevado. Nesta 

situação, existiam deslocamentos desnecessários, bem como poderia ser perigoso pois o 

empilhador retirava os contentores diretamente daquela zona. Por último, este layout não 

permitia respeitar o FIFO. 

Se for eliminado o tempo extra de controlo, mais contentores poderão ser vistos diariamente o 

que permitiria eliminar os contentores que ficam de um turno para o outro, diminuindo assim 

o trabalho em atraso. 

Unidade A: 

A problemática no muro da qualidade foi identificada numa altura em que se começava a 

implementar o comboio logístico, apesar de já existir antes da implementação do mesmo. O 

início do turno de trabalho dos operadores do acabamento e o início do turno de trabalho do 

operador da qualidade estavam desfasados, o que criava um excesso de contentores por serem 

controlados, que por vezes acabavam por aguardar nos corredores. Este problema foi 

evidenciado essencialmente no projeto P2, pois necessita de um controlo a 100%. 

Consequentemente, quando o operador da qualidade iniciava o controlo, no fim do controlo os 

contentores vistos ficavam à espera no corredor devido à falta de espaço para os mesmos. 

Sendo que o deslocamento dos contentores para a área de controlo e novamente para o local 

de recolha estava a cargo do operário da qualidade. 
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Como é possível verificar na Figura 21 o layout atual permite acomodar os contentores por 

controlar, contudo nem acomoda o espaço dos contentores vistos pelo que estes aguardam no 

corredor. Também é possível observar os deslocamentos do operário da qualidade com os 

contentores. 

 

Figura 21 – Layout e deslocamentos dos contentores de P2 (fonte: elaboração própria) 

Foram retirados os tempos que o operador demorava a controlar um contentor até o momento 

em que este o colocava no local de controlo “OK”. Os valores retirados são apresentados na 

Tabela 10. Estes valores são referentes a apenas um turno e a frequência é um valor calculado 

para o número máximo que um dia poderia produzir. Os cálculos podem ser consultados no 

ANEXO D. 

Tabela 10 – Tempos e frequências máximas de controlo de contentores de P2 (valores no início da dissertação e 

antes das alterações realizadas)  

Projeto Descrição Tempo 

p/contentor inicial 

(s) - 

Frequência 

máxima por 

turno 

Tempo por 

turno final 

(min) 

P2 Controlar contentor 1055 17 299 
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4 Soluções Propostas e Resultados Obtidos 

Neste capítulo são apresentadas as soluções propostas para os problemas identificados no 

capítulo 3. Todas as soluções foram devidamente analisadas e quantificadas, como será 

demonstrado através dos resultados obtidos. 

4.1 Recolha de PA 

De modo a estandardizar e melhorar o sistema de recolha de PA foi decidido implementar um 

comboio logístico. Já tinha ocorrido uma tentativa de implementação do comboio logístico na 

empresa numa outra altura sem sucesso, pelo que o rebocador elétrico e as carruagens já se 

encontravam disponíveis, não tendo sido necessário dimensionar a carruagem para os 

contentores de PA. As carruagens (ANEXO G) existentes foram visualmente inspecionadas e 

verificadas para garantir a segurança e compatibilidade com os contentores que iriam 

transportar. Foi também realizado um teste visual do número máximo de carruagens 

permitidas a circular, tendo sido definido o valor de cinco carruagens no máximo com que o 

comboio poderia circular. 

Estudo da Rota 

Inicialmente estudou-se o melhor percurso e os pontos de paragem para a recolha de PA. 

Existindo apenas duas rotas possíveis (rota azul e rota verde), como se pode observar na 

Figura 22, foi escolhida a rota que segue no sentido anti-horário (rota a verde). Os pontos de 

paragem foram definidos para os projetos P2, P1 e P3 pois são os projetos que apresentam a 

necessidade atual de comboio logístico. Esta decisão da escolha da rota foi tomada segundo a 

informação relatada pelo operador do armazém, que indicou ter mais facilidade para 

descarregar e abastecer o comboio no espaço do armazém (zona indicada a amarelo na Figura 

22) quando este vinha da rota referida; visto que ambas as rotas são idênticas esta decisão foi 

então tomada segundo o que o operador relatou. 

 

Figura 22 – Possíveis rotas e pontos de paragem do comboio logístico (fonte: elaboração própria) 
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Definição de ciclo de recolha 

Para definir corretamente o ciclo de recolha foram tidos em conta os seguintes fatores: 

▪ Minimizar contentores de PA em espera; 

▪ Facilitar a sua implementação; 

▪ Utilizar gestão visual. 

Após várias reuniões com os responsáveis do armazém, lean e produção foi definido um 

tempo de ciclo de 60 minutos. Este tempo de ciclo já havia sido testado anteriormente pelo 

que se concluiu que seria o ideal para a implementação do comboio logístico. Se o tempo de 

ciclo fosse inferior o operário do armazém, que opera o comboio, iria dedicar a sua 

disponibilidade quase total. Por outro lado, os tempos de produção nas linhas em 

consideração serem de aproximadamente de um contentor por cada 30 minutos, significa 

poder então recolher aproximadamente dois contentores por ciclo. 

Nivelamento da recolha 

As quantidades de produto a recolher são definidas para cada semana recorrendo a uma 

ferramenta que a empresa já possuía. Esta ferramenta indica quantos contentores estarão 

prontos por cada hora indicada, e é possível consultar um exemplo do planeamento no 

ANEXO H. O processo de recolha inicia-se 30 minutos depois do início do turno, pois nesta 

altura já existe pelo menos um contentor a recolher (podendo existir dois devido a WIP do 

turno anterior), e é realizado apenas no primeiro turno quando a secção do acabamento se 

encontra em funcionamento. 

Para que o operador do comboio saiba quando é que os contentores necessitam de ser 

recolhidos foi introduzido um quadro (Figura 23) em que é possível verificar a que horas são 

as recolhas e as quantidades respetivas. O preenchimento do quadro está a cargo do operário 

do comboio que todos os dias preenche a preto o número de contentores a recolher, e no 

processo de recolha volta a preencher a verde ou vermelho o resultado da recolha. Este 

sistema foi introduzido para simplificar e obter uma fácil gestão visual do processo, e através 

deste quadro consegue-se identificar rapidamente quando as recolhas não estão a decorrer 

consoante o planeado. 

 

Figura 23 – Quadro de Sequenciamento para a recolha de PA na unidade A (imagem editada a pedido da 

empresa) 
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Processo de recolha 

A implementação do comboio logístico visa ser aplicado aos projetos existentes e futuros na 

unidade A. No decorrer da dissertação apenas os projetos P2, P1 e P6 se encontravam 

operacionais. O projeto P6 não foi abordado devido a estar no fim de vida e as produções não 

serem tão elevadas como as restantes. Por outro lado, o projeto P3 encontrava-se em fase de 

testes pelo que já foi planeado o ponto de paragem e considerado para que quando entre em 

produção seja logo abrangido pelo comboio logístico.  

Sendo assim os projetos P2 e P1 passaram a ser o principal foco da recolha de PA, estando de 

momento a ser recolhidos somente recorrendo ao comboio logístico. Para facilitar o processo 

de recolha foi desenvolvido um documento que indica os passos corretos do processo de 

abastecimento que pode ser consultado no ANEXO I. 

Resultados obtidos 

Durante as últimas semanas de dezembro 2016 foram retirados tempos de operação do 

comboio logístico. Estes valores foram retirados para os projetos P2 e P1 pois como indicado 

anteriormente são os projetos que são afetados pela implementação do comboio logístico. Os 

valores são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Tempos de recolha de PA utilizando o Comboio Logístico (valores resultantes da dissertação)  

Projeto Tarefa Descrição Tempo 

médio por 

contentor 

(s) 

Tempos 

iniciais - 

Tabela 1 

(s) 

P1 Recolha Recolha de contentores de produto 

acabado 

24 52 

P1 Reposição Reposição de contentores para produto 

acabado 

24 52 

P2 Muro Recolha de contentores de produto 

acabado para o muro 

24 24 

P2 Recolha Recolha de contentores de produto 

acabado 

23 22 

P2 Reposição Reposição de contentores para produto 

acabado 

25 36 

Podemos observar que os valores são significativamente menores que os valores iniciais 

(Tabela 1), sendo que todas estas tarefas passaram a ser efetuadas pelo operador do comboio.  

Calculando os valores de utilização do comboio logístico é possível calcular os valores totais 

diários e o ganho obtido em relação aos valores anteriores (Tabela 2), apresentados na Tabela 

12. 

Tabela 12 – Tempos e ganho total na recolha de PA (valores resultantes da dissertação)  

 Tempo final (min) Tempo inicial - Tabela 2 (min) Ganho obtido (%) 

Por turno 29 42 30,65% 

Por dia 29 42 30,65% 

Como podemos ver na Tabela 12 obteve-se um ganho de 30,65%. Isto significa que foi 

possível diminuir o VNA em 12,73 minutos ao longo de um turno. Este ganho vai permitir 

que o operador possa dedicar mais tempo a outras tarefas. Os cálculos totais podem ser 

consultados no ANEXO A e ANEXO E. 
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4.2 Abastecimento de MP 

O processo de abastecimento de MP antigo era um processo pouco automatizado e não 

eficiente pelo que utilizando a metodologia do comboio logístico será possível diminuir o 

VNA e eliminar paragens desnecessárias. 

Ciclo e rota de abastecimento 

Visto que o processo de abastecimento de MP pode ser emparelhado com o processo de 

recolha de PA, foi decidido em reunião (com o departamento de lean e de armazém) que o 

comboio logístico enquanto recolhia o PA iria verificar e abastecer as MP. Como tal, o ciclo 

de recolha e a rota são os mesmos do processo de recolha de PA, isto é, ciclos de 60 minutos e 

rota no sentido anti-horário. Os projetos que beneficiam deste abastecimento são o projeto P2 

e P1. Como referido anteriormente, o projeto P6 estando numa fase final de vida não entrara 

neste procedimento e o projeto P3 apesar de não ser abastecido foi tido em conta o ponto de 

paragem e calculadas as suas necessidades. 

Cálculo das necessidades diárias 

Para calcular as necessidades diárias foi proposto um programa denominado “Consumos de 

MP”, em Microsoft Excel, que permitisse indicar as quantidades necessárias por dia. Foi 

decidido utilizar o Excel devido à sua utilização generalizada em ambientes empresariais, e 

pela existência de uma base ‘mínima’ de conhecimento relativo à sua utilização na Trèves 

Portugal. Este programa deveria seguir estas diretrizes: 

▪ Interface intuitiva; 

▪ Facilidade de acesso; 

▪ Informação útil; 

▪ Facilidade de atualizar e manter. 

Durante as primeiras semanas da dissertação foi então elaborado o programa que permite 

identificar as quantidades necessárias nos postos de acabamento e injeção para a unidade A. 

Com a utilização do ficheiro Excel, é possível apenas através de um menu dropdown 

selecionar o projeto e verificar todos os componentes existentes bem como a informação de 

consumo. 

A principal função deste programa seria de calcular de forma fácil e rápida os consumos para 

cada projeto por dia. Contudo, numa reunião seguinte, foi decidido que o abastecimento dos 

consumos iria ser por gestão visual, tornando a utilização deste programa não necessária. 

Mesmo assim, foi utilizado para calcular as necessidades máximas diárias dos BoL e INJ que 

é justificado posteriormente, e se encontra no ANEXO J uma utilização da última versão 

desenvolvida. 

Foi também proposto à empresa que mantivesse o programa para no futuro poder aplicar um 

sistema JIT, tendo já para isso uma base onde iniciar esta alteração. 

Cartões Kanban 

Para facilitar ao operador do comboio logístico a verificação de necessidade de 

reabastecimento de MP foi introduzido um sistema de cartões Kanban. O sistema permite 

assim eliminar a necessidade de deslocamentos e paragens para alertar a necessidade de 

reabastecimento e torna assim a gestão mais facilitada e visual. 

Este sistema simples é composto por cartões com duas faces: uma face verde e a outra 

vermelha. Sempre que o operador da estação de acabamento se encontra perto do fim da caixa 

de MP, este teria de trocar o cartão para a face vermelha, indicando assim a necessidade de 

reabastecimento. Este sistema foi aplicado nos projetos P2 e P1 (Figura 24). 
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Figura 24 – Cartões Kanban na estação P2 (imagem à esquerda) e P1 (imagem à direita) (imagem editada a 

pedido da empresa) 

Posteriormente o sistema de kanban na estação do projeto P2 foi alterado, passando a ser 

utilizado um rack dinâmico que permitia a utilização do sistema de duas caixas. A 

implementação deste processo é descrita e justificada mais à frente. 

Carruagem de Abastecimento 

Para que o comboio logístico possa transportar as caixas de MP até às estações de 

acabamento, necessita de uma carruagem dedicada para o efeito. Inicialmente foram 

verificados os tamanhos das caixas a transportar e os locais para os quais seriam necessários. 

Foi iniciado um teste utilizando uma carruagem com uma palete (Figura 25) para transportar 

as MP para identificar possíveis problemas e obter informação antes de se iniciar a construção 

de uma carruagem específica. 

 

Figura 25 – Carruagem de teste de abastecimento de MP 

Tendo o teste inicial sido um sucesso, foi iniciado o projeto de uma carruagem de 

abastecimento dedicada. Foi utilizada como base de construção uma das carruagens 

existentes, que se encontrava avariada pelo que seria necessário primeiro efetuar uma 

recuperação. Inicialmente foi proposto um design que fosse versátil, tendo sido feita uma 

proposta (ANEXO K) com prateleiras amovíveis. Durante uma reunião com o departamento 

de lean, armazém e manutenção foram feitas algumas alterações tendo-se optado pela criação 

de uma carruagem com uma prateleira dinâmica (Figura 26). 
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Figura 26 – Carruagem de abastecimento de MP (imagem à esquerda) e comboio logístico em funcionamento 

com a carruagem (imagem à direita). 

A decisão de utilizar uma prateleira dinâmica foi fundamental para que o operador do 

comboio abasteça sempre as estações utilizando o local que permite o mínimo de 

deslocamentos possíveis, e que a caixa esteja sempre a mais perto possível do operador para 

evitar problemas de ergonomia. Este sistema foi também utilizado para que no futuro quando 

outros projetos estejam associados ao comboio seja possível fazer um sequenciamento, isto é, 

sempre que o operador for levantar a caixa será sempre a caixa certa permitindo assim 

eliminar os tempos de procura e melhorando a ergonomia. 

Como se pode observar na Figura 26 a carruagem apresenta sempre as caixas do lado em que 

a produção se encontra. De referir também que existe a possibilidade de alterar a altura da 

prateleira ou substituir por uma prateleira não dinâmica, sendo que está previsto adicionar 

uma nova prateleira superior para de futuro poder carregar mais MP. 

Processo de Abastecimento de MP 

O processo de abastecimento de MP está associado ao processo de recolha de PA integrado no 

comboio logístico. Os projetos afetos por este abastecimento são os projetos P2 e P1. Estes 

dois projetos são uma fase inicial pois espera-se que o abastecimento do comboio logístico 

abranja os futuros projetos. 

Durante o ciclo de recolha de PA o operador do comboio terá de observar quais os kanbans 

que se encontram no estado “vermelho”, ou seja, em que se indique o pedido de MP. Durante 

o ciclo o operador deverá recolher os kanbans e levá-los consigo para identificar a MP correta 

no armazém. No ciclo seguinte o operador deverá então acomodar as caixas na carruagem de 

abastecimento, sendo que esta carruagem se encontra sempre na primeira posição (Figura 26). 

Durante este ciclo o operador repõe os kanbans no estado “verde” e abastece a estação. 

Resultados Obtidos 

Durante as últimas semanas de dezembro de 2016 foram retirados tempos de operação do 

processo de abastecimento de MP. Estes valores foram retirados para os projetos P2 e P1 pois 

como indicado anteriormente são os projetos que são afetados pela implementação do 

comboio logístico. Os valores são apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Tempos de abastecimento de MP utilizando o Comboio Logístico (valores resultantes da dissertação)  

Projeto Tarefa Descrição Tempo médio 

por caixa (s) 

Frequência por 

turno 

Tempos 

iniciais - 

Tabela 3 (s) 

P1 Reposição Reposição da 

caixa de 

cordões 

27 0,35 43 

P2 Reposição Reposição da 

caixa de 

cordões 

27 0,63 43 

P2 Reposição Reposição da 

caixa de Butée 

27 2,51 43 

P2 Reposição Reposição da 

caixa de Clip 

27 2,10 43 

P2 e P1 Deslocação 

de retorno 

Tempo medio 

por deslocação 

em vazio 

0 (Perdido em cada 

deslocação) 

35,52 

Podemos observar (Tabela 13) que os valores são bastante inferiores aos valores iniciais. Mais 

significativamente observa-se que se eliminou os deslocamentos em vazio, o que no total tem 

um grande impacto. 

Fazendo os cálculos diários e por turno da utilização do comboio logístico podemos calcular 

os ganhos obtidos em relação aos valores iniciais (Tabela 4), que são apresentados de seguida 

na Tabela 14. 

Tabela 14 – Tempos totais e ganhos obtidos no abastecimento de MP (valores resultantes da dissertação)  

 Tempo final (min) Tempo inicial - Tabela 4 (min) Ganho obtido (%) 

Por turno 3 7 65,30% 

Por dia 3 7 65,30% 

Como podemos ver na Tabela 14, obteve-se um ganho de 65,30%. Isto significa que foi 

possível diminuir o VNA em 4,79 minutos ao longo de um turno. Este ganho vai permitir que 

o operador possa dedicar mais tempo a outras tarefas. Os cálculos totais podem ser 

consultados no ANEXO A e ANEXO E. 

4.3 Injeção (INJ) 

Na INJ o problema identificado está associado ao abastecimento de MP’s no local dos 

moldes. Inicialmente ponderou-se em abastecer através do comboio logístico durante os ciclos 

do mesmo. No entanto, esta possibilidade foi descartada devido às embalagens das MP’s 

serem muito grandes e com um peso muito elevado para que possa ser transportado com 

segurança no comboio logístico. Para eliminar o processo de abastecimento, foi decidido em 

reunião com o departamento lean e armazém que o operador do armazém iria abastecer uma 

vez por turno a INJ. Para realizar a tarefa foi necessário criar uma solução que permitisse 

acomodar esta decisão. 

Estudo das necessidades 

Realizou-se um estudo de necessidades utilizando o programa “Consumos de MP” para 

identificar quais as necessidades máximas e se consoante o tipo de embalagem do fornecedor 

haveria a possibilidade de introduzir a caixa diretamente na INJ. Os resultados deste estudo 

são apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Necessidades de MP e tipo de abastecimento para a INJ (valores resultantes da dissertação) 

Projeto Descrição Consumo 

do molde 

Quantidade Picking ou 

direto (caixa 

inteira) 

P2 TUBO INSERT U 920MM 1 108 Picking 

P2 TUBO ROND 951MM 1 108 Picking 

P1 INSERT 950 1 54 Picking 

P1 INSERT 980 1 54 Picking 

P1 LAMINAS RESSORT 3 161 Picking 

P1 CARTON 2 108 Picking 

P6 INSERT METALICO L L824 2 108 Picking 

P6 FIBRA DE VIDRO CORTADA  1 54 Picking 

P6 CORTES 07 GRELHA PLAST 1 54 Picking 

P6 CORTES 06 TNT  1 54 Picking 

P6 CORTES 06 ESPUMA 1 54 Picking 

P6 PECA DE REFORCO FIBRA DE 

VIDRO 

2 108 Picking 

P6 TUBO M. L=550 2 108 Picking 

P6 CHAPA METALICA 06 1 54 Direto 

P6 TUBO M. L=318 1 54 Picking 

P6 INSERT M. U L=524 2 108 Picking 

P6 INSERT M. L770 1 54 Picking 

Numa fase inicial foi decidido concentrar o trabalho na MP que mais tempo e mais frequência 

ocupava ao operário, sendo esta os tubos metálicos. Foi então verificado quais as quantidades 

que os suportes existentes na INJ poderiam acomodar e consoante os consumos da mesma se 

podiam acomodar suficiente material para um turno. Os valores obtidos encontram-se 

apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 – Quantidades máximas dos suportes de tubos metálicos da INJ e quantidade de turnos possíveis (os 

moldes podem ser identificados pela Figura 16) (valores resultantes da dissertação) 

Molde Projeto Descrição Quantidade 

máxima 

Nº de turnos possíveis 

1 P1 INSERT 950 120 2,22 

P1 INSERT 980 120 2,22 

2 P6 TUBOS 120 1,11 

3 P2 TUBO INSERT U 

920MM 

110 1,02 

P2 TUBO ROND 951MM 120 1,11 

4 P2 TUBO INSERT U 

920MM 

110 1,02 

P2 TUBO ROND 951MM 120 1,11 

5 P6 TUBOS 120 1,11 

6 P2 TUBO INSERT U 

920MM 

125 1,16 

P2 TUBO ROND 951MM 150 1,39 

7 P1 INSERT 950 125 2,31 

P1 INSERT 980 125 2,31 

8 P1 INSERT 950 125 2,31 

P1 INSERT 980 125 2,31 
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De referir que o projeto P6 como indicado anteriormente encontra-se no final do seu ciclo de 

vida pelo que a produção do mesmo é inferior aos outros. Foi contabilizado para chegar a esta 

melhoria que as quantidades dos suportes nos moldes conseguem suportar um ou mais turnos 

de MP. Relativamente ao projeto P6 foi analisado de forma intuitiva que os suportes de MP 

(tubos metálicos) eram suficientes para acomodar no mínimo um turno. A análise relativa aos 

restantes projetos futuros mostra que é possível acomodar tubos metálicos suficientes para um 

turno. 

Por fim, foi identificada a quantidade máxima que o operador poderá levantar sem ultrapassar 

o peso máximo ergonomicamente definido. Os valores destes cálculos apresentam-se na 

Tabela 17. 

Tabela 17 – Cálculos de pesos e quantidades máximas de peças para uma carga ergonómica (valores resultantes 

da dissertação) 

Projeto Descrição Consumo 

do molde 

Quantidade 

necessária 

Peso 

peça (g) 

Peso 

Total 

(kg) 

Nº de 

Peças 

Máximo 

P2 TUBO INSERT U 

920MM 

1 108 222,20 24,00 33,75 

P2 TUBO ROND 

951MM 

1 108 326,04 35,21 23,00 

P1 INSERT 950 1 54 229,02 12,37 32,75 

P1 INSERT 980 1 54 236,28 12,76 31,74 

P6 INSERT 

METALICO L L824 

2 108 126,94 13,71 59,08 

P6 TUBO M. L=550 2 108 184,80 19,96 40,58 

P6 TUBO M. L=318 1 54 107,80 5,82 69,57 

P6 INSERT M. U 

L=524 

2 108 131,12 14,16 57,20 

P6 INSERT M. L770 1 54 110,88 5,99 67,64 

Todos os valores do estudo realizado podem ser consultados no ANEXO L. 

Definição dos meios de abastecimento 

Para poder abastecer os moldes seria necessário a utilização de um equipamento dedicado 

para o efeito que permitisse efetuar o abastecimento da forma mais ergonómica possível. 

Como tal foi desenhado e dimensionado (pelo autor) um carro de abastecimento, apresentado 

na Figura 27. 

 

Figura 27 – Protótipo do carro de abastecimento de tubos metalicos para a INJ (fonte: elaboração própria) 
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O dimensionamento deste carro de abastecimento foi realizado de modo a que cada prateleira 

apenas permitisse colocar um número máximo de tubos metálicos para que fosse inferior ao 

peso máximo permitido. Para dimensionar as quantidades a transportar foram tidos em conta 

os projetos P2, P1 e P3; o projeto P6 não foi dimensionado pois encontra-se numa fase de 

vida final, como indicado anteriormente. O projeto foi então passado ao departamento de 

manutenção para que possa iniciar a construção e dimensionamento de modo a que o carro 

possa ser manuseado com segurança. 

De modo a iniciar o processo de abastecimento, enquanto se aguarda a construção do carro, 

foi utilizado um carro disponível que permite o transporte dos tubos metálicos (Figura 28). 

  

Figura 28 – Carro de abastecimento de tubos metálicos temporário; na imagem à esquerda há indicação a 

vermelho dos limites máximos de transporte 

Para limitar o peso que o operário vai deslocar, foram introduzidas umas marcas visuais 

vermelhas de fácil controlo (Figura 28). Não sendo uma solução ideal, espera-se que a 

utilização deste meio seja apenas temporária. 

Processo de Abastecimento 

Foi definido que iria abastecer-se apenas uma vez por turno, e como tal definiu-se os horários 

para abastecimento ideais durante as trocas de turno na INJ. Esta decisão foi tomada pois 

durante este horário a INJ pára, o que permite ao operário que realiza o abastecimento de 

realizar o processo sem interromper a INJ. 

Atualmente o funcionamento do abastecimento acontece de projeto a projeto, e isto acontece 

porque o carro de abastecimento temporário apenas possui 4 compartimentos limitando assim 

o processo. O operador abastece o carro com as quantidades indicadas pelas marcações 

visuais e procede a percorrer a INJ abastecendo os locais corretos (Figura 29). Deverá 

executar esta tarefa até que todos os moldes estejam devidamente abastecidos. 
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Figura 29 – Processo de abastecimento recorrendo ao carro temporário 

Outras Melhorias 

Foi introduzido um quadro de cartões kanban no armazém localizado perto da INJ (Figura 

30). Isto permitiu que os operadores sempre que fossem abastecer pudessem indicar quando 

havia necessidade que o armazém reabastecesse novamente. A decisão de se manter este 

painel em conjunto com o novo método de reabastecimento, foi devido a estar numa fase 

inicial em que ainda não se abasteçam todas as MP’s, continuando a ser necessário que os 

operadores da INJ ainda se desloquem. Por outro lado, permite que os operadores do armazém 

possam controlar melhor os stocks neste local e reabastecer sempre que necessário. 

 

Figura 30 – Painel de cartões kanbans do armazém de MP da INJ (imagem editada a pedido da empresa) 

Por outro lado, o robô da INJ necessita de um rolo de fibra de vidro para que quando proceda 

a injeção da espuma também inclua a fibra de vidro de modo a oferecer alguma resistência às 

placas. Foi calculado que o robô consome em média um rolo de fibra por turno, sendo que 

este rolo se encontra no armazém das MP’s da injeção. Foi discutido que durante o 

abastecimento de MP’s, descrito anteriormente, o operário poderia também abastecer um rolo 

extra que se iria encontrar ao lado da entrada da máquina para a troca. O rolo extra teria de 

ficar nesta posição pois só pode ser trocado pelo operador da máquina devido a ser uma 

intervenção programada e especializada. 

Para acomodar o rolo de fibra foi criado um protótipo em cartão e testado para verificar se era 

adequado ao local (Figura 31). O teste foi positivo, e foi indicado ao departamento de 

manutenção para introduzir o suporte de rolo. Contudo, não foi possível implementar esta 



Melhoria e Redefinição da Logística Interna numa empresa da Indústria Automóvel 

41 

melhoria, devido ao tempo da dissertação não o ter permitido, mas espera-se que seja 

implementada no futuro. 

  

Figura 31 – Protótipo do suporte de rolo de fibra (esquerda) e teste do protótipo (direita) 

Resultados Obtidos 

Durante as últimas semanas de dezembro foi novamente analisada a frequência com que os 

operários iam reabastecer a INJ. Foi somente necessário realizar o estudo de frequência pois o 

local das MP’s não foi alterado, somente o processo de reabastecimento é que foi transferido 

para o armazém. Pelo que se obteve os seguintes resultados, apresentados na Tabela 18. Como 

apenas só foi alterado o abastecimento de tubos metálicos, as restantes MP’s, não são 

apresentadas na Tabela 18. 

Tabela 18 – Tempos e frequências de deslocações de abastecimento de tubos metálicos finais na INJ (valores 

resultantes da dissertação)  

Projeto Descrição Tempo Médio por 

deslocação (s) 

Frequência 

média por turno 

Frequência 

média por 

turno inicial 

- Tabela 5 

Δ 

P2 TUBO INSERT U 

920MM 

65 1 6 5 

P2 TUBO ROND 

951MM 

65 1 7 6 

P1 INSERT 950 295 0 2 2 

P1 INSERT 980 295 0 2 2 

P6 TUBOS 

METALICOS 

73 0 1 1 

Como se pode observar o valor da frequência no projeto P2 não se encontra eliminado. Isto 

ocorre devido ao operário estar habituado a reabastecer quando se apercebe que tem pouca 

MP, e para solucionar este problema será necessário indicar que o reabastecimento por parte 

do operário só deverá ocorrer em último caso e que deverá existir um alerta quando o mesmo 

ocorre. 

Os valores finais por projeto e total final despendido nestes deslocamentos foi contabilizado e 

é apresentado na Tabela 19. O valor por dia é relativo à utilização de dois turnos diários, 

podendo existir se necessário um terceiro turno que não foi contabilizado devido a ser uma 

exceção. 
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Tabela 19 – Tempo despendido e ganho obtido no Abastecimento de MP da INJ por projeto e total final (valores 

resultantes da dissertação)  

Projeto Tempo 

(min)/turno 

Tempo 

(min)/turno 

iniciais - 

Tabela 6 

Tempo (min)/dia Tempo 

(min)/dia 

iniciais - 

Tabela 6 

Ganho Obtido 

(%) 

P2 2 14 4 28 84,47% 

P1 6 24 12 47 74,94% 

P6 13 14 26 28 8,72% 

Robô 1 1 2 2 0,00% 

TOTAL 22 52 44 105 58,46% 

Como podemos ver na Tabela 19 obteve-se um ganho de 58,46% no total. Isto significa que 

foi possível diminuir o VNA em 30,64 minutos ao longo de um turno. Este ganho vai permitir 

que o operador possa dedicar mais tempo a outras tarefas, tais como recuperação de peças e 

manutenção das máquinas. Os cálculos totais podem ser consultados no ANEXO B e ANEXO 

E. 

4.4 Bordos de linha 

A necessidade de alterar os BoL surgiu quando foi observado o funcionamento das estações 

de acabamento, e durante o seu reabastecimento de MP’s. A grande problemática, como 

referido anteriormente no capítulo 3.3.3, era o duplo manuseamento das MP’s e o local de 

armazenagem não ser apropriado. Os projetos abrangidos por estas melhorias foram os 

projetos P2 e P1, pois são atualmente os únicos abrangidos pelo comboio logístico. 

Estudo das necessidades 

De modo a identificar quais os consumos das estações de acabamento, analisar as quantidades 

por caixa, e o tamanho das caixas foi utilizado mais uma vez o programa desenvolvido (em 

Excel). Com a utilização do programa foi possível identificar rapidamente quais as 

necessidades por turno para cada estação. Estes valores são apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Caixas de MP necessárias por turno na zona de acabamentos (valores resultantes da dissertação) 

Projeto Descrição Nº de Caixas necessárias por 

turno teórico 

Nº de Caixas 

necessárias por 

turno real 

P2 CLIP OMEGA 2,10 2 

P2 CORDON 293 MM 0,63 1 

P2 BUTEE ÉVOLUÉ 2,51 2 

P1 CORDON 289 MM 0,35 1 

Os valores calculados de caixas necessárias são os equivalentes ao valor teórico máximo, isto 

é, se a estação produzir sem paragens e falhas necessita desta quantidade de caixas de MP 

para garantir a produção. Contudo, os valores no projeto P2 das caixas de “Clip” e “Butée”, 

foi atualizado para duas caixas, pois este valor teórico não é o observado na estação de 

acabamentos. 

Foi também identificado quanto tempo duraria uma caixa de MP. Este valor foi calculado para 

confirmar se o ciclo do comboio logístico permitia acomodar o pedido de uma caixa MP 

quando se iniciasse o consumo de uma nova caixa. Os valores obtidos são apresentados na 

Tabela 21. 
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Tabela 21 – Duração mínima de uma caixa de MP’s nas estações de acabamento (valores resultantes da 

dissertação) 

Projeto Descrição Consumo por 

peça 

Quantidades de 

peças numa caixa 

Duração mínima 

estimada (h) 

P2 CLIP OMEGA 2 600 3,66 

P2 CORDON 293 

MM 

2 2000 12,20 

P2 BUTEE ÉVOLUÉ 2 500 3,05 

P1 CORDON 289 

MM 

2 1500 22,06 

Como se pode observar, os valores são superiores a três ciclos do comboio logístico o que 

permite que seja utilizado o sistema de kanban referido anteriormente no capitulo 4.2, sem 

que ocorra falta de material. 

Eliminação de duplo manuseamento 

Para eliminar o duplo manuseamento foi proposto que as caixas possíveis fossem inseridas 

diretamente na linha, evitando assim a mudança de recipientes das MP’s. 

O grande desafio veio no projeto P2, para eliminar a 100% o duplo manuseamento ter-se-ia de 

acomodar as três caixas de MP na estação de acabamento. No entanto, esta solução não foi 

possível de se aplicar, visto que a caixa do componente “Cordon” ter dimensões grandes 

demais que não permitia introduzir a caixa na estação sem afetar a operação. A primeira fase 

foi verificar a possibilidade de alterar o tipo de caixa no fornecedor. Esta opção não foi 

possível devido ao contrato realizado com o fornecedor não permitir a alteração da mesma. 

Em reunião com o departamento de lean, produção e manutenção foi encontrada uma solução 

para diminuir o duplo manuseamento do componente “Cordon”; a solução foi a criação de 

dois recipientes que permitiam acomodar a quantidade suficiente de componentes para um 

turno, necessitando assim apenas de serem abastecidos uma vez por turno. De referir que o 

input do operador da estação de acabamento foi fundamental para a escolha da solução. 

Podemos observar na Figura 32 que a estação de acabamento P2 contém duas caixas de cartão 

no suporte frontal e dois recipientes laterais com o componente “Cordon”. 

  

Figura 32 – Estação de acabamento P2 (esquerda) e Estação de acabamento P1 (direita) com as alterações 

realizadas (imagem editada a pedido da empresa) 

No projeto P1 a eliminação foi bastante fácil, pois apenas foi necessário substituir o recipiente 

plástico pela caixa de MP do fornecedor (Figura 32). O suporte existente permitiu acomodar a 

caixa corretamente. O processo de troca de caixa encontra-se a cargo do operador do comboio 

logístico pelo que o operador não terá de proceder a nenhuma tarefa. Foi também analisada a 
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possibilidade de inserir a caixa diretamente na máquina, mas devido aos mesmo problemas 

encontrados no projeto P2 não foi possível. 

Introdução de rack dinâmico 

Na estação de acabamento do projeto P2 foi decidido implementar um rack dinâmico para 

acomodar uma caixa extra de MP’s. Esta solução permite eliminar a situação de caixas 

amontoadas referidas no capítulo 3.3.4 (Figura 18). Por outro lado, permite que se possa 

utilizar um sistema de kanban de caixa (caixa cheia, caixa vazia). 

Em conjunto com o departamento de manutenção foi desenhado e construído um rack para 

acomodar as três caixas de MP’s referentes à estação de acabamento. Durante a fase de 

desenho foram tidos em conta os critérios ergonómicos e flexibilidade. O resultado final foi 

um rack com três prateleiras, duas para abastecimento de MP’s e uma para retorno de caixas 

vazias (Figura 33). Se necessário é possível retirar ou alterar as posições das prateleiras visto 

eras serem amovíveis. 

 

Figura 33 - Rack dinâmico no acabamento do projeto P2 

Como se pode observar na Figura 33, os locais das MP’s estão devidamente identificados (na 

parte da frente e traseira) tendo em conta que na prateleira do meio encontra-se a caixa de 

“Cordon”. A caixa de “Cordon” encontra-se neste local pois facilita assim o abastecimento 

dos recipientes no início do turno devido à sua posição mais ergonómica. 

Uma vez que o operador tenha consumido uma caixa, a caixa deverá ser colocada na 

prateleira inferior para que o comboio logístico possa repor novamente uma caixa no local 

certo. 

Resultados Obtidos 

Durante as últimas semanas de dezembro de 2016 foram retirados novamente os tempos e a 

frequência que o operador demorava a reabastecer. Estes valores são apresentados na Tabela 

22. 

Tabela 22 - Tempos e frequências de transferências de MP nas estações de acabamento finais (valores resultantes 

da dissertação)  

Projeto Descrição Tempo médio por 

abastecimento (s) 

Frequência média por 

turno 

P2 CLIP OMEGA 26 1 

P2 CORDON 293 MM 39 1 
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P2 BUTEE ÉVOLUÉ 26 2 

P1 CORDON 289 MM 0 0,35 

Os valores totais despendidos por dia e num turno são apresentados na Tabela 23. 

Tabela 23 - Tempo despendido nas transferências de MP por projeto e total iniciais (valores resultantes da 

dissertação)  

Projeto Tempo 

(min)/turno (e 

dia) 

Tempo (min)/turno (e dia) iniciais 

- Tabela 8 

Ganho Obtido (%) 

P2 2 9 78,15% 

P1 0 1 100% 

TOTAL 2 10 80,11% 

Como podemos observar obteve-se um ganho total de 80,11% o que significou uma redução 

de 7,75 minutos de VNA. Este ganho reflete-se na produção, visto que o operador dispensa 

menos tempo no reabastecimento e mais tempo a operar a máquina. Todos os cálculos podem 

ser consultados no ANEXO C e ANEXO E. 

4.5 Muro de Qualidade 

Como referido anteriormente foram aplicadas soluções nas duas unidades da empresa, pelo 

que exige a necessidade de diferenciação entre unidades. 

4.5.1 Unidade B 

O principal problema do muro de qualidade desta unidade foi atribuir a definição do seu 

layout. Pelo que em reunião com o departamento de qualidade foi decidido que se deveria 

alterar o layout. Este novo layout deveria permitir que o operador conseguisse visualizar mais 

rapidamente, organizadamente e em segurança. 

A solução que foi escolhida foi uma que permitia que o operador pudesse controlar apenas 

algumas peças de cada vez. Anteriormente o operador retirava todas as peças do contentor e 

controlava, e agora o novo layout permite que o operador retire lotes pequenos para controlo. 

 

Figura 34 – Layout novo do muro de qualide da unidade B (fonte: elaboração própria) 
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Como podemos observar pela Figura 34, no novo layout o operador encontra-se no meio de 

dois contentores. Pelo que o operador retira lotes pequenos do contentor que está a controlar e 

depois do controlo acomoda corretamente no contentor visto. Isto permite eliminar os 

deslocamentos desnecessários, e não sobrecarrega o operador com as peças todas num local. 

Pode ser consultado no ANEXO M o fluxograma realizado para definir o processo. Em 

relação ao local, este encontra-se noutra posição sendo que atualmente não tem problemas de 

poluição sonora nem corre riscos em relação ao empilhador. 

Outro fator importante é que algumas peças exigem que sejam colocadas em invólucros 

plásticos, pelo que utilizando este processo de controlo fica facilitado o processo de 

embalamento. Isto permite diminuir a quantidade de manuseamentos de peças, diminuindo 

por sua vez o VNA. 

Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 24. Como referido no capítulo 3.3.5 os valores 

apresentados são referentes ao controlo a 100%. 

Tabela 24 - Tempos de controlo finais e ganhos (valores resultantes da dissertação)  

Molde Tempos Iniciais (s) - Tabela 9 Tempos Finais (s) Ganho Tempo (%) 

2 2317 720 69% 

3 1009 459 55% 

4 1359 507 63% 

5 1218 316 74% 

6 3744 2400 36% 

7 1421 1136 20% 

8 923 552 40% 

9 508 420 17% 

10 2069 565 73% 

11 1104 1001 9% 

12 1079 875 19% 

14 865 403,5 53% 

15 3098 1416 54% 

16 2722 1230,5 55% 

Como podemos observar na Tabela 24 foi possível diminuir significativamente os tempos de 

controlo de contentores, sendo que em média consegue-se uma diminuição de 45,50 %. Estes 

ganhos refletem-se num aumento de contentores controlados diariamente.  Os cálculos podem 

ser consultados no ANEXO D e ANEXO E. 

4.5.2 Unidade A 

A necessidade de melhoria na secção do muro de qualidade da unidade A surgiu após as 

alterações realizadas na recolha do PA. Como indicado no capítulo 3.3.5, existiam contentores 

dispersos no corredor e o layout inicial não permitia acomodar corretamente os mesmos. 

Existia por parte do operador da qualidade deslocamentos desnecessários para que pudesse 

realizar o controlo dos contentores, e com o espaço mal aproveitado surgia a problemática dos 

contentores nos corredores. 

Em reunião com o departamento de qualidade, foi proposto e aprovado um novo layout como 

se pode observar pela Figura 35. 
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Figura 35 – Novo layout do muro de qualidade da unidade A (fonte: elaboração própria) 

Tendo sido alterado o layout, foi possível calcular o tempo médio que o operador demorava a 

controlar um contentor, e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Tempos de controlo e peças por contentor iniciais (valores resultantes da dissertação)  

Projeto Descrição Tempo 

p/content

or inicial 

(s) - 

Tabela 10 

Tempo 

p/content

or Final 

(s) 

Frequênci

a máxima 

por turno 

Tempo 

por turno 

inicial 

(min) - 

Tabela 10 

Tempo 

por turno 

final 

(min) 

Ganho 

Tempo 

(%) 

P2 Controlar 

contentor 

1055 810 17 299 229 23% 

Como se pode observar na Tabela 25, houve uma diminuição de 23,21% de VNA. Este valor 

pode ser atribuído ao facto de existirem menos deslocamentos por parte do operador e com o 

layout definido de uma forma mais eficiente para o controlo. Os cálculos são apresentados no 

ANEXO D e ANEXO E. 
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5 Conclusão e discussão dos resultados da dissertação 

5.1 O projeto de dissertação proposto – abastecimento de matérias primas e 
recolha de produto acabado 

A dissertação decorreu com normalidade e o autor tem a agradecer o profissionalismo com 

que foi recebido, tendo sido integrado para melhorar situações específicas na empresa, 

situações e experiência essa que muito contribuirão para o seu futuro – na indústria, e não só. 

Para responder à pergunta de pesquisa “Como é que a implementação de metodologias lean 

(mizusumashi, bordos de linha, 5S, entre outras) na logística interna em ambiente empresarial 

poderá diminuir o VNA e aumentar a produtividade, mais especificamente na Trèves, e que 

lições e boas práticas poderão ser extraídas de todo este processo?” - foram realizadas 

implementações em diferentes unidades da empresa, e na unidade A foi possível obter as 

seguintes conclusões: 

▪ O trabalho foi essencialmente focado na área da recolha de PA e abastecimento de 

MP, tendo sido implementado o comboio logístico com sucesso. Através da 

implementação do mesmo foi possível obter diminuições do VNA de 30,65% e 

65,30% na recolha de PA e abastecimento de MP respetivamente. Contudo, existe 

ainda espaço para diminuir estes valores visto que ainda se encontram numa fase 

inicial do projeto e com o tempo e automatização dos mesmos, estes poderão ser 

melhorados. 

▪ Relativamente aos Bordos de Linha, mais especificamente nos acabamentos do projeto 

P2 foi possível realizar uma diminuição de 78,15% do VNA. Este valor reflete a 

implementação de um rack dinâmico para uma arrumação das MP mais simples, e a 

eliminação quase total do duplo manuseamento de MP com a utilização das caixas dos 

fornecedores diretamente na linha. Também de referir que se eliminou totalmente os 

VNA no projeto P1 relativos ao duplo manuseamento de MP (redução de 100%). 

▪ Na área da INJ foi possível transferir o trabalho realizado pelos operários 

relativamente ao abastecimento de MP, que era realizado com bastante frequência. 

Esta transferência para o operador da logística interna permitiu diminuir de uma forma 

bastante acentuada os valores de VNA, mais especificamente 84,47% no projeto P2, 

74,94% no projeto P1 e 8,72% no projeto P6. Os valores não foram diminuídos na 

totalidade pois ainda não se encontra aperfeiçoado o método implementado, e no 

projeto P6 (de volumes mais baixos) foi indicado que devido a este estar no fim de 

vida não seria necessário diminuir o valor (intervir apenas quando este não interfira 

nos outros projetos). 

Assim, de modo global, e em relação aos resultados finais do projeto proposto: 

▪ No total foi possível diminuir o VNA, associado às movimentações internas, em 

52,98% na unidade A através das melhorias de abastecimento de MP e recolha de PA; 

tendo assim conseguido alocar 15% de mão de obra direta (MOD) para se focarem na 

produção e 4% de mão de obra indireta (MOI) eliminado o que poderá ser alocado (e 

foi, no total, na realidade) a outras atividades que permitam assim aumentar a 

produtividade. 
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5.2 Atividades desenvolvidas para além do proposto no âmbito da dissertação 

Outra parte do trabalho não contemplado na proposta de dissertação foi a alteração do layout 

da zona do muro da qualidade (unidade A), o que permitiu eliminar os contentores presentes 

no corredor, aumentando, assim, simultaneamente, a produtividade. Foi diminuído em 

23,21% o tempo de controlo dos contentores do projeto P2, que se reflete em 15% de MOI 

alocado a outras tarefas de controlo de qualidade. 

Na unidade B foi apenas realizado uma atualização do layout do muro da qualidade que 

permitiu simplificar o trabalho e ao mesmo tempo diminuir o tempo que demorava a controlar 

cada referência. Com a simplificação das tarefas, e a estandardização dos processos, foi 

possível diminuir em média 45,50 % o tempo perdido na operação de controlo. Estas tarefas 

permitiram que o operador conseguisse controlar outras referências no mesmo período de 

tempo. 

5.3 Desempenho futuro e as melhorias implementadas 

Seria importante que a empresa conseguisse manter estes ganhos de produtividade. A 

necessidade da dissertação revela-se aqui, nesta secção, como sendo dirigida a uma 

necessidade real na empresa. No entanto, com o seu término, é incerto que estes ganhos 

tenham continuidade, uma vez que não estará ninguém alocado ao controlo das tarefas aqui 

analisadas. Portugal, sendo um país adverso à mudança (Jesuino 2012), que não define nem se 

sente à vontade com os seus valores e cultura (Jesuino 2012), vê com regularidade 

implementações realizadas com algum sucesso retrocederem com a realocação de recursos 

humanos. É necessário, assim, estar atento, mesmo nas multinacionais presentes em Portugal, 

ao que mudou e como se irá proceder para perpetuar no tempo, pelo menos no médio prazo, 

essas mudanças. 

5.4 O estágio em termos humanos 

Se por um lado é verdade que em muitos casos um estagiário é sinónimo de mão-de-obra 

barata (Au-Yong-Oliveira e Szcygiel 2016), é também igualmente verdade que os estágios 

curriculares aumentam a empregabilidade no mercado de trabalho - diminuindo o desemprego 

em 15% nas universidades públicas não politécnicas (Dias et al. 2015) (o caso da FEUP). Não 

sendo diferente, neste caso a relação com a empregabilidade, oportunidade que muito se 

agradece, gostaria de acrescentar que um estágio vale pelos conhecimentos técnicos que se 

aplicam e se aprendem (Basto e Brito 2006), mas também pelo lado humano. O estar em 

equipa obriga naturalmente a ganhar competências sociais – que nas universidades, mesmo 

nos trabalhos de grupo e na interação com os docentes, em nada se compara à agilidade que se 

ganha em ambiente laboral (Figura 36). Assim, fica o testemunho que por muito que se ache 

uma tarefa e um estágio difícil, por ser muitas das vezes o primeiro contacto com a realidade 

empresarial, há que perseverar, ter fé nos mentores e nos “coaches”, aplicar bom senso, e 

avançar. Acima de tudo será testada a capacidade de adaptação, daí ser tão valorizado também 

o estágio – porque acontece num local em que há exposição social, muito diferente do 

ambiente de uma sala de aula ou de um exame. Há elementos mais introvertidos e 

extrovertidos no seu contacto com as realidades (Buelow 2015), e todos teremos 

características de ambos. Resta a cada um encontrar o seu lugar e aproveitar as suas forças e 

minimizando as suas debilidades. Para isso um estágio, nos moldes em que foi feito, e por ter 

um rumo certo e definido, poderá ser o ideal para que aconteça a aprendizagem pretendida.  
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Figura 36 - Elementos de um estágio de sucesso (fonte: elaboração própria) 

5.5 Limitações do presente trabalho 

Houve efetivamente alguma resistência à mudança, o que é natural, em especial em Portugal 

(Hofstede 2001). Tendo-se notado algum desacordo conseguiu-se compatibilizar e estabelecer 

concordância, entre os vários intervenientes, através de uma competência social (social 

competence), fundamental, e que o autor do presente trabalho foi ganhando ao longo do 

projeto. Embora tudo se tenha resolvido da melhor forma, foi assim necessário algum esforço 

de concertação, para levar à participação e cooperação, no contexto social (Huczynski e 

Buchanan 2013). 

5.6 Perspetivas de trabalho futuro – novos projetos 

De futuro será necessário aplicar as metodologias aos projetos novos, integrá-los na rota do 

comboio logístico e criar postos de trabalho que permitam a não criação de VNA (na unidade 

A). Num passo seguinte, em que foi iniciado o processo de implementação seria de introduzir 

AGV’s para substituir o comboio logístico manual. Este processo encontra-se numa fase de 

estudo inicial em conjunto com uma empresa especializada. 

Os resultados animadores obtidos neste projeto deveriam ser utilizados como catalisadores – 

para dinamizar novos projetos de foco no aumento da eficiência operacional; e redução de 

VNA em outras áreas da empresa, como por exemplo na produção, integração com a cadeia 

de abastecimento, ou até mesmo com funções fora do shopfloor – como, por exemplo, gestão 

documental, processos de gestão de recursos humanos, entre outros. 
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ANEXO A: Cálculos de tempos iniciais e finais de recolha de PA e reposição de MP 
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ANEXO B: Cálculos de tempos iniciais e finais da injeção 
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ANEXO C: Cálculos de tempos iniciais e finais dos Bordos de linha 
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ANEXO D: Cálculos de tempos iniciais e finais dos muros da qualidade 
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ANEXO E: Cálculos de tempos iniciais e finais totais 
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ANEXO F: Exemplo de um documento utilizado para controlo de frequências  

 

Nota: documento editado a pedido da empresa 
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ANEXO G: Desenho CAD das carruagens existentes 
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ANEXO H: Exemplo do planeamento da semana 01/2016 

  

Nota: documento editado a pedido da empresa 
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ANEXO I: Ficha do Posto de Recolha de PA 

  

Nota: documento editado a pedido da empresa
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ANEXO J: Versão da semana 41/2015 do programa de Consumos em Excel 
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Nota: documentos editados a pedido da empresa 
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ANEXO K: Proposta de desenho de carruagem de MP 
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ANEXO L: Cálculos da Injeção 
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Nota: documentos editados a pedido da empresa
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ANEXO M: Fluxograma do muro de qualidade da unidade B 
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