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Resumo  

 

A Preh Portugal está sempre a fabricar novos produtos de acordo com as exigências e 

evoluções da indústria automóvel, o que implica constantes alterações de layout e construção 

de novas linhas de montagem. A linha BMW 35UP é uma das mais recentes linhas de 

montagem da empresa e não possui nenhum sistema de abastecimento definido. No entanto, 

devido ao previsto célere aumento de produção, a linha requer a criação de um abastecimento 

com recurso ao comboio logístico. 

Com esse fim, foi desencadeado um conjunto de ações no sentido de atingir o objetivo 

pretendido. Houve necessidade, primeiro, de proceder a um levantamento de dados acerca da 

capacidade de armazenamento dos diversos bordos de linha relativamente aos diferentes 

materiais. A partir daí, construiu-se uma matriz que agrupava toda a informação 

anteriormente recolhida e, com base nela, foram definidos os indicadores de abastecimento: o 

ponto de reabastecimento, a quantidade mínima a reabastecer e a quantidade de risco, sendo o 

primeiro indicador aquele que comanda todo o sistema de abastecimento. Através de um 

simulador de consumo/abastecimento que tinha como inputs os três indicadores acima 

referidos, dimensionou-se o sistema baseado no método kanban para todos os 100 materiais 

envolvidos na linha de montagem. O sistema foi dimensionado para um regime contínuo (3 

turnos) baseado na regra de que, sempre que o ponto de reabastecimento era atingido, se 

procedia à reposição da quantidade mínima a reabastecer. Os fluxos de informação 

sincronizavam-se através de um e-kanban. 

Os resultados obtidos evidenciaram que há uma espécie de materiais que se destaca: todos 

aqueles que são abastecidos em sacos para tubos correspondem a 42% do abastecimento total 

e desequilibram o restante abastecimento, o que promoveu a separação destes elementos dos 

restantes, passando a ser repostos à parte. Após nova simulação, os resultados foram 

esclarecedores: o abastecimento por grupo de materiais permite balancear melhor todos os 

meios e otimizar os recursos envolvidos no sistema, promovendo uma maior eficiência no 

processo de reposição. Como tal, o comboio logístico ficou responsável pelo abastecimento 

dos materiais em geral e um operador afeto ao armazém acumulou a tarefa de abastecer 

apenas os sacos para tubos. 

 



 

iv 

“Analysis and optimization of internal logistics flows” 

Abstract 

 

Preh Portugal is always manufacturing new products, in line with the demands and evolutions 

from the automobile industry. Thus, constant layout changes and construction of new 

assembly lines are in order. The BMW 35UP is one of the most recent lines of the company 

and does not have a supply system. However, due to the foreseen increase in production, this 

line is in need of a logistic train. Having that in mind, a set of actions took place with the 

purpose of achieving that goal. First, there was a need to access the storage capacity from the 

several line borders in relation with different materials. From there, a matrix collecting all the 

previous data was built and the supply indicators defined: point of replenishment, minimal 

replenishment amount and the risk amount, being the first indicator the supply system 

controller. Through a supply/expenditure simulator (which had the three aforementioned 

inputs), the system was designed, based on the Kanban method, for all the 100 materials 

involved in the assembly line. The system was dimensioned to a continuous regimen (3 shifts) 

and the main rule was: every time the replenishment point was achieved, the minimal amount 

to replenish was replaced. Information flows were synchronized through an e-Kanban. 

Results highlight a particular set of supplies: every supply filed in bags for pipes represent 

42% of the total supply and uneven the remainder. Thus, these materials were separated from 

the rest and replenished apart. 

After a new simulation, the results were clear: replenishment based on material groups allows 

for a better balance of all means and the optimization of all resources involved in the system, 

which promotes a higher efficiency in the replenishment process.  As such, the logistic train 

was responsible for the material supply in general and a warehouse operator accumulated the 

job of filling the bags for the pipes. 
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1 Introdução 

 

Neste primeiro capítulo começa-se por fazer um enquadramento do projeto realizado, uma 

breve apresentação da empresa onde este foi elaborado e quais os seus principais objetivos. É 

também dada uma breve noção da organização da empresa na área em que o projeto se insere 

e por último faz-se uma listagem dos tópicos sobre os quais vão incidir os capítulos seguintes 

da dissertação.  

 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O presente trabalho denominado “Análise e Otimização dos Fluxos Logísticos Internos” 

realizou-se no âmbito da unidade curricular “Dissertação” integrante da fase final do 

Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. O projeto ocorreu na divisão de logística da Preh Portugal, Lda, 

situada na Trofa. Para além do interesse que, desde logo, o tema suscitou, um grande 

incentivo para a execução do trabalho foi a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica e visualizar a sua real 

aplicabilidade. 

1.2 Apresentação da Preh Portugal, Lda. 

A Preh Portugal, Lda é uma sociedade por quotas fundada em 1969 e que tem a sua origem na 

Preh-Werke. Esta última foi criada em 1919 pelo Sr. Jacob Preh em Bad Neustadt, na 

Alemanha.  

No início da sua atividade a Preh começou por dedicar-se à produção de componentes para 

rádios, televisões e vídeos, tendo sido das empresas pioneiras a nível mundial a desenvolver 

um recetor de rádio. Cerca de 10 anos mais tarde redirecionou o seu foco para a montagem de 

cabos para computadores, nomeadamente para a multinacional IBM. Na década de 90, a par 

da eletrónica industrial, começou a produzir para a indústria automóvel, dedicando-se 

atualmente em exclusivo a este ramo (eletrónica automóvel).  

Os principais produtos fabricados atualmente na Preh Portugal são os seguintes: 

 Painéis de comando de climatização; 

 Painéis de sinalização para sistemas automáticos de transmissão; 

 Sensores potenciométricos; 

 Sistemas de apoio à condução; 

 Sistemas de comando. 
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A empresa é constituída por nove departamentos, e foi no da logística onde se desenvolveu 

este projeto. Este departamento divide-se nas três secções seguintes: 

 Planeamento e apoio a clientes; 

 Compras; 

 Gestão de materiais. 

 

Foi nesta última onde se desenvolveu maioritariamente o projeto, contando, no entanto, 

sempre com o suporte de outras áreas da empresa. 

A Preh Portugal é uma firma com certificação, e já recebeu vários louvores dos seus clientes, 

um deles atribuído pela Sony através da entrega do certificado Sony Greenpartner. Este 

reconhecimento é fruto, em parte, dos excelentes resultados obtidos através da constante 

aplicação da filosofia Lean, que proporciona o alcance de maior valor e qualidade na fábrica 

em geral. 

Atualmente, para além da sede na Alemanha, esta entidade detida maioritariamente pelo 

grupo chinês Joyson, possui fábricas em Portugal, México, Roménia e China. 

Nos anexos A e B podem ser consultados o organigrama e layout da empresa, respetivamente. 

 

 

 
 

Figura 1: Logótipo da Preh 

 

1.3 A Logística Interna na Preh Portugal 

Na Preh Portugal a logística interna é responsável pelo transporte de todos os componentes e 

materiais entre as diversas áreas da fábrica: entrada de materiais, armazéns, supermercados, 

área de injeção de plásticos, área da pintura, SMD, linhas de montagem, cais e expedição. 

Este abastecimento é feito através dos meios existentes na empresa, nomeadamente, dos 

empilhadores, comboios logísticos, stackers e porta-paletes. 

O fluxo de materiais pode iniciar-se em dois locais distintos, de acordo com a sua tipologia. A 

maior parte é recebida na entrada de materiais e corresponde sobretudo a componentes já 

finalizados para serem diretamente utilizados nas linhas de montagem. Nesta secção também 

dão entrada elementos pré-finalizados que necessitam ainda de passar pela área da pintura 

para concluírem o seu processo de acabamento. A restante parte dá entrada na empresa pelo 

armazém 4, onde é automaticamente guardada, e, corresponde sobretudo a matéria-prima para 

ser utilizada na secção de injeção de plásticos bem como embalagens retornáveis utilizadas 

para o acondicionamento do produto final. 

Após a receção, na entrada de materiais, segue-se o processo de conferir a mercadoria e, caso 

não se verifique qualquer tipo de inconformidade, lançá-la no sistema SAP e encaminhá-la 

para o armazém 1. Aqui é feito o picking e algum re-packing dos materiais para seguirem até 

ao supermercado 2. Neste local, cada material tem o seu próprio lugar definido, encontrando-
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se devidamente identificado para facilitar a utilização dos operadores ligados ao seu 

abastecimento e consumo. Todos os componentes destinados à incorporação em placas 

eletrónicas são encaminhados pela secção da entrada de materiais para um local específico 

onde estes são armazenados nos Kardex, que são uns dispositivos automáticos de 

armazenamento de bobines. Daí seguem diretamente para a secção do SMD. No final do 

processo produtivo as placas eletrónicas são armazenadas no supermercado do SMD. 

As peças produzidas internamente na secção de injeção de plásticos podem rumar por duas 

vias: ou seguem diretamente para o armazém 1 ou transitam para a secção de pintura, caso 

tenham alguma especificidade que assim o exija, sendo encaminhadas posteriormente também 

para o armazém 1. Daqui são transportadas, de acordo com a necessidade, em menores 

quantidades para o supermercado 1 ou para o supermercado da pintura. 

Os operadores afetos ao abastecimento recolhem os materiais junto dos vários supermercados 

e transportam-nos até às respetivas linhas de montagem, depositando-os nos bordos de linha. 

Aí recolhem também os resíduos e levam-nos até ao cais, que é o local destinado ao seu 

depósito.  

Os produtos acabados são também levados até ao cais e posteriormente transportados até ao 

armazém 2 para depois serem expedidos. 

É desta forma que se processa o fluxo de materiais na unidade industrial, que se encontra 

representado esquematicamente na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Fluxo interno de materiais 
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1.4 Objetivos do projeto 

Na Preh Portugal, o abastecimento efetuado às linhas de montagem é, maioritariamente, feito 

pelos comboios logísticos, onde estes elementos são responsáveis pelo transporte de materiais 

desde os supermercados até aos bordos de linha e também pela recolha dos resíduos aí 

existentes e seu depósito no cais. No entanto, este abastecimento pode também ser efetuado 

através da utilização de um porta-paletes. Nestes casos, incluem-se apenas linhas de 

montagem de reduzida dimensão ou com uma cadência produtiva baixa.  

Dada a permanente evolução da indústria automóvel, a Preh Portugal está constantemente a 

desenvolver novos produtos, o que implica regulares alterações de layout e construção de 

novas linhas de montagem. Inicialmente, os novos desafios são testados e começam com um 

ritmo de produção muito lento, sendo efetuado um abastecimento manual com recurso a um 

porta-paletes. 

Neste projeto, o principal objetivo é, portanto, a implementação de um sistema de 

abastecimento através de um comboio logístico na nova linha BMW 35 UP. Esta linha já 

passou a fase de testes e brevemente vai aumentar significativamente o seu ritmo de produção, 

tornando-se pouco eficaz o atual sistema de abastecimento utilizado.  

1.5 Estrutura da dissertação 

No primeiro capítulo da dissertação faz-se uma breve apresentação da empresa onde decorreu 

o projeto, bem como uma sucinta descrição do funcionamento da área da logística interna de 

forma a contextualizar o tema do projeto na empresa. 

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica acerca dos principais conceitos que 

estão relacionados com o âmbito do projeto e que vão constituir um grande suporte teórico 

para a realização dos capítulos seguintes. 

O terceiro capítulo apresenta o projeto sobre o qual se desenvolve maioritariamente esta 

dissertação, fazendo referência ao estado da situação encontrada e quais os objetivos que se 

pretendem atingir. 

No quarto capítulo descrevem-se todas as ações levadas a cabo para permitir o 

dimensionamento do sistema de abastecimento solicitado. 

O quinto capítulo traduz a descrição do sistema de abastecimento implementado, bem como 

as medidas tomadas de acordo com os resultados obtidos. Inclui também alguns exemplos de 

trabalhos efetuados no âmbito da melhoria contínua. 

Por fim, no sexto capítulo apresentam-se as principais conclusões obtidas através da 

realização deste trabalho, bem como as perspetivas de trabalho futuras. 
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2 Revisão Bibliográfica  

 

2.1 Logística Interna 

A logística interna inclui todo o tipo de movimentações, sejam fluxos de informações ou 

materiais, ocorridas no interior de uma unidade industrial. A sua extensão vai desde a receção 

da matéria-prima até à expedição do produto final. Entre a origem e o destino, inclui ações de 

armazenagem, picking, abastecimento às linhas de montagem, recolha de resíduos e produto 

final (Coimbra 2013). 

Dada a feroz competitividade praticada atualmente no mercado entre os diversos 

intervenientes, torna-se cada vez mais importante minimizar os custos inerentes ao produto 

final, desempenhando a logística interna o papel de alvo em grande parte das indústrias para 

atingir esse fim. Através das ferramentas kaizen, identificam-se quais os processos que não 

acrescentam valor e, de seguida, se possível, eliminam-se. Para isso, são definidas normas 

padronizadas baseadas na melhoria contínua e que obrigatoriamente têm de se cumprir para 

alcançar a excelência. 

A perfeita harmonia da logística interna facilmente revela ganhos operacionais numa unidade 

fabril, proporcionando a aplicação de outras metodologias e o alcance de uma melhor 

eficiência global.  

 

2.2 Toyota Production System 

O desenvolvimento desta revolucionária metodologia remonta a 1918, quando Sakichi Toyoda 

desenvolveu na sua companhia de fiação e tecelagem um tear que parava imediatamente, 

sempre que detetava um fio quebrado. Esta inovação conduziu a um dos dois pilares do 

Toyota Production System (TPS): o jidoka, também designado por “automação inteligente” ou 

“automação com toque humano”, impedindo assim que os produtos defeituosos 

prosseguissem avante no processo (Ohno 1988). 

Mais tarde, em 1937, o filho do senhor acima mencionado, Kiichiro, criou a Toyota Motor 

Corporation adotando a metodologia jidoka, e ao qual complementou uma filosofia própria 

que veio a constituir o segundo pilar do TPS: o Just-In-Time (JIT). Esta filosofia assentava na 

máxima de que a produção e movimentação de materiais ocorriam à medida que estes eram 

necessários, ou seja, o produto exato, no momento certo, nas quantidades certas e no local 

previamente definido.  

Em meados da década de 40, após a II Guerra Mundial, surgiu a necessidade de fabricar 

meios de transporte de uma forma eficiente, pelo que foi atribuída a Taiichi Ohno, um recém-

formado engenheiro da Toyota, a missão de aumentar a produtividade da fábrica. 
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Para isso, Ohno teria de intersetar os dois pilares do TPS: o jidoka e o just-in-time. Então o 

engenheiro partiu à descoberta e foi aos EUA visitar a fábrica da Ford de modo a conhecer os 

métodos produtivos aplicados na América. Todavia houve algo que lhe despertou mais 

atenção: os supermercados norte-americanos. Ohno verificou que após os clientes retirarem os 

artigos que necessitavam das prateleiras, o stock desses artigos era reposto imediatamente e 

com grande precisão. Daqui inferiu que poderia equiparar o funcionamento de um 

supermercado com o de um armazém eficiente, onde os produtos que eram consumidos, 

rapidamente eram repostos sem nunca formar grande stock intermédio. Quando regressou ao 

Japão, Ohno implementou esta ideia no conceito kanban. 

Durante a sua estadia nos EUA, Ohno também adquiriu competências no âmbito da qualidade, 

visto que travou contacto com W. Edwards Deming, um especialista do controlo da qualidade 

que lhe ensinou o seu método da gestão da qualidade total. Este método baseava-se no 

acompanhamento e melhoria da qualidade ao longo de todas as etapas de um negócio, 

enquadrando-se perfeitamente com o princípio kaizen (melhoria contínua). 

Ao consolidar todos estes conhecimentos e técnicas adquiridas e na sua implementação na 

fábrica da Toyota, Ohno afirmou-se como o autêntico engenheiro do TPS. 

Na Figura 3, está uma simples representação do TPS elaborada por Fujio Cho. 

 

 

 

Figura 3: House of Toyota adaptado de (Liker 2007)  
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Apesar de existirem dois pilares que se destacam na figura, há outros elementos que também 

integram esta construção, nomeadamente: tempo, custo, qualidade, serviço, motivação, 

colaboração e trabalho em equipa, segurança, redução do desperdício, Heijunka 

(nivelamento), gestão visual, normalização e melhoria contínua. 

 

2.3 O pensamento Lean 

O conceito do pensamento Lean surge associado à evolução do TPS e ao conceito da gestão 

do Supply Chain Management (SCM), tendo sido anunciado pela primeira vez em 1990, no 

livro The Machine That Changed the World, dos autores James P. Womack, Daniel Roos e 

Daniel T. Jones. Seis anos mais tarde, em 1996, dois dos autores envolvidos na obra acima 

referida lançam um novo livro de seu nome Lean Thinking, onde identificaram cinco 

princípios básicos do pensamento Lean (Womack e Jones 1996): 

 Criar valor – identificar o que realmente se traduz em valor para o cliente. Todo o 

resto deverá ser minimizado e, se possível, eliminado; 

 Definir a cadeia de valor – eliminar, sempre que possível, todas as etapas do processo 

que não constituam valor; 

 Otimizar fluxos – orientar todos os meios envolvidos no planeamento do processo 

produtivo, de maneira a que não ocorram interrupções, atrasos nem criação de stocks 

desnecessários; 

 Implementar o sistema pull – ajustar a produção à quantidade requerida pelo cliente, 

evitando a formação de stock excessivo; 

 Procurar a excelência – investir na melhoria contínua, inovação e desenvolvimento, 

satisfazendo/superando sempre o desejo do cliente. 

 

2.4 Total Flow Management 

O Total Flow Management (TFM) constitui um suporte do Kaizen Management System que é 

a principal metodologia seguida pelo Kaizen Institute (Gonçalves 2006). 

Este suporte baseia-se na gestão de todo o fluxo de informação, bem como de material ao 

longo da cadeia de valor (Vasconcelos 2008). Na sua essência está o conceito de pull flow em 

que o SCM exige um perfeito fluxo de informação e materiais, obtido somente através da 

permanente eliminação do desperdício, nomeadamente aquele que constitui stock excessivo 

(Coimbra 2013). Para garantir a sua aplicação, é necessário que seja o consumidor a “puxar” 

os fluxos de materiais. 

Pode-se, então, dividir o modelo do TFM em cinco pilares principais, como é possível 

constatar na Figura 4: 
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Figura 4: Modelo do TFM adaptado de (Vasconcelos 2008) 

 

O primeiro pilar é constituído pela fiabilidade básica que se traduz no nível de confiança 

atribuído aos colaboradores, equipamentos, materiais e metodologias. Por detrás deste 

conceito está subjacente a “estabilidade básica” imposta pela Toyota, que refere que só é 

possível atingir um fluxo de materiais e informação confiando nos colaboradores (Coimbra 

2013). 

O “Fluxo na Produção” integra o segundo pilar e diz respeito a todos os processos inerentes à 

produção, nomeadamente ao fluxo das peças ao longo das linhas de produção, à robustez do 

layout, à capacidade de fabrico de diferentes componentes na mesma linha e ainda ao 

aumento da eficiência global de todos os colaboradores (Coimbra 2009). Neste pilar, há um 

componente que desempenha um papel fundamental ao longo de todo o trabalho, pelo que 

terá um destaque especial mais à frente. 

Sem dúvida que o terceiro pilar do modelo constitui aquele de maior valor para esta 

dissertação, uma vez que se refere ao “Fluxo na Logística Interna”. Aqui trata-se de toda a 

movimentação de materiais no interior da fábrica, desde a receção da mercadoria, seu 

armazenamento, sua colocação no supermercado até ao seu transporte e incorporação na linha 

de montagem. Também engloba a recolha de resíduos e o armazenamento do produto final. É 

uma espécie de agrupamento da produção com a logística em que o ritmo é ditado pelo takt 

time do cliente final (Coimbra 2013). 
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Pelo contrário, toda a matéria respeitante ao quarto pilar acerca do “Fluxo na Logística 

Externa” recai sobre a manipulação dos materiais na parte externa da unidade industrial 

(Vasconcelos 2008), pelo que, neste âmbito, não merece grande profundidade. 

Por fim, no quinto e último pilar fala-se do “Projeto do fluxo de valor” no qual se evidencia a 

importância de olhar para o processo como um todo, de forma a desenhar uma cadeia de 

abastecimento global (Coimbra 2013).  

Segue-se a descrição detalhada das ferramentas integrantes do terceiro pilar, bem como de 

uma de outro pilar, tal como já havia sido anunciado. 

 

 

2.4.1 Supermercados 

 

Segundo Coimbra (2013) os supermercados definem-se como locais de armazenamento 

interno que propiciam o picking de materiais e promovem um eficiente fluxo na logística 

interna. Podem-se considerar simultaneamente como o ponto de partida e a meta do 

Mizusumachi, visto que é no supermercado que o comboio logístico retira os materiais 

necessários à produção e os transporta a seguir até aos respetivos bordos de linha, terminando 

o seu circuito novamente no supermercado para planear a volta seguinte. 

Existe um conjunto de regras para construir estas unidades. A seguir enunciam-se algumas 

delas (Gonçalves 2006): 

 Cada material deve possuir uma localização própria e fixa; 

 Os materiais devem ter fácil acesso para picking, respeitando a ergonomia; 

 A gestão visual tem de ser possível; 

 O sistema First-In-First-Out (FIFO) deve ser garantido. 

 

 

2.4.2 Mizusumachi 

 

O Mizusumachi, tal como evidencia o modelo do TFM, é o principal meio de transporte de 

materiais e informação no interior da unidade industrial (Coimbra 2009). Este conceito do 

comboio logístico pode também ser designado de Milk-run. Os principais objetivos da Milk-

run assentam na normalização e otimização de todo o sistema de transporte, bem como na 

minimização e/ou eliminação dos processos que não agregam valor (Patel e Patel 2013). 

Este sistema de abastecimento diferencia-se do típico abastecimento com porta-paletes, 

principalmente, pelo facto de seguir sempre o mesmo percurso, previamente delineado. 

No método tradicional do porta-paletes, o abastecimento funciona através de uma encomenda 

efetuada pelo operadores e/ou chefes da linha e que é executada quando estes consideram 

necessário, desencadeando o transporte de uma palete com o material solicitado para a linha 

(Coimbra 2009). Este método pode ser equiparado ao serviço de um táxi, no qual o porta-

paletes só é utilizado quando é requerido material. Visto que nem os percursos nem o tempo 

neles gasto estão parametrizados, não há um balanceamento da sua utilização verificando-se 

períodos em que os equipamentos estão sub-utilizados e, por oposição, outros em que estão 

sobre-utilizados. A tudo isto, acresce ainda o facto de o número de viagens efetuadas sem 

nenhuma carga ser elevado (Coimbra 2009).  
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Por outra via, o Mizusumachi efetua sempre o mesmo percurso previamente estipulado, e 

onde há um tempo de ciclo geral, quantificado e definido para todas as voltas a efetuar. Esta 

metodologia pode ser equiparada à carreira de um autocarro. Este tipo de serviço é mais 

económico e simples de utilizar comparativamente ao anterior, e cria um fluxo permanente de 

informação e materiais entre os supermercados e os bordos de linha (Coimbra 2013). 

Segundo Coimbra (2009), deve-se parametrizar os seguintes aspetos no que respeita à 

atividade do comboio logístico: 

 

 O desenho do circuito no layout; 

 O tempo de ciclo do circuito; 

 As diversas tarefas a efetuar ao longo do circuito; 

 Os respetivos tempos dessas tarefas. 

 

Na elaboração do circuito do comboio logístico deve ter-se em atenção as considerações 

seguintes (Coimbra 2013): 

 

 Mencionar quais as tarefas a efetuar; 

 Estimar os tempos de cada tarefa; 

 Desenhar um percurso circular; 

 Assinalar as paragens a efetuar; 

 Dimensionar um equipamento adequado à necessidade; 

 Simular uma viagem experimental com o comboio vazio; 

 Garantir a capacidade dos supermercados para as exigências; 

 Selecionar o colaborador que melhor se adequa à tarefa; 

 Realizar o documento descritivo do trabalho final; 

 Treinar o colaborador até que seja autónomo no desempenho da atividade. 

 

2.4.3 Sincronização 

 

Este processo traduz os fluxos de informação que controlam as seguintes atividades da 

empresa: produção, picking e a entrega de materiais (Coimbra 2009). Pode ser implementada 

através de vários métodos, existindo dois deles que se realçam: o junjo e o kanban. Na secção 

seguinte cada um deles será detalhado. 

 

2.4.4 Nivelamento 

 

O nivelamento baseia-se na programação da produção em lotes reduzidos, produzindo 

sempre, num intervalo de tempo fixo, quantidades idênticas de um determinado produto 

(Coimbra 2009). Desta forma, minimiza-se o chamado “efeito chicote” da procura ao longo 
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do Supply Chain (SC), visto que se reduz o desperdício fruto da produção excessiva e 

consequentemente, o nível de stock desnecessário (Vasconcelos 2008). 

A prática desta metodologia exige a utilização de dois conceitos essenciais: a “Caixa 

Logística” e a “Caixa de Nivelamento”. A primeira corresponde ao local onde são depositados 

os cartões kanban que contêm a informação acerca dos lotes de produção e respetivo prazo de 

entrega, escalonando no período de tempo as correspondentes ordens de produção. A segunda 

é idêntica à primeira diferenciando-se apenas na escala temporal. Ou seja, se na caixa 

logística está referenciada uma unidade de tempo de um dia, na caixa de nivelamento é 

previsível encontrar uma hora como unidade de tempo. A caixa de nivelamento desempenha 

um papel de grande relevância, visto que será a partir das informações nela contidas que se 

desenrolará toda a atividade do Mizusumachi, nomeadamente acerca dos materiais a serem 

abastecidos e sua posterior integração nos produtos finais. Segundo Coimbra (2013) a caixa 

de nivelamento é considerada como o início do troço do comboio logístico. 

Associado ao nivelamento existe também o conceito do Takt Time. Este corresponde ao ritmo 

de produção necessário para atingir os níveis de procura do cliente, ou seja, é uma espécie de 

tempo de ciclo imposto pelo cliente. É traduzido pela fórmula seguinte: 

Takt Time = Tempo diário disponível / Procura diária do cliente 

2.4.5 Planeamento Pull 

 

Este tipo de planeamento constitui uma das máximas do JIT, uma vez que a produção é 

“puxada” pelas encomendas ou pelo consumo, ou seja, qualquer um dos processos a montante 

apenas se inicia quando é emitida a necessidade a jusante. Desta forma, garante-se a entrega 

do produto final ao cliente na quantidade e prazo estabelecidos, sem nunca acumular 

quantidades de stocks desnecessárias. Contrariamente a este planeamento, existe o tradicional 

sistema push, que recai sobre o conceito Just-In-Case (JIC). Neste sistema tudo o que é 

produzido é baseado em previsões e expectativas, assumindo que em determinada altura o 

cliente vai realmente ter aquela necessidade. Por isto mesmo se diz que a produção é 

“empurrada” para o cliente. Como principais consequências desta metodologia temos um 

elevado aumento de stocks, custos e tempo de produção. Ainda assim, existem situações em 

que o sistema pull não se tem revelado a melhor opção, pelo que é sempre viável considerar 

diferentes alternativas (Pinto 2009). 

 

 

2.4.6 Bordo de Linha (BL) 

 

O bordo de linha corresponde ao destino dos materiais transportados pelo Mizusumachi, ou 

seja, é o lugar onde o comboio logístico entrega os componentes para posteriormente serem 

integrados na linha de produção e, ao mesmo tempo, retira os resíduos existentes fruto da 

utilização do material transportado no ciclo anterior. Apesar de pertencer ao pilar do “Fluxo 

na Produção” no modelo do TFM, funciona como que uma interseção entre a produção e a 

logística interna (Coimbra 2013). 

Aquando do seu dimensionamento, deve-se adequar a sua capacidade à cadência de utilização 

do material que armazena, de modo a que este nunca comprometa o ritmo de produção 

estabelecido e que assegure a reposição do material sempre que necessário. 

Segundo Coimbra (2009) no dimensionamento do bordo de linha deve-se ter em consideração 

os critérios seguintes: 
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 A localização dos materiais deve priorizar a minimização dos movimentos de picking 

tanto dos operadores da linha como dos operadores logísticos; 

 Em situações que envolvem alteração de referência a produzir, o tempo necessário 

para o efeito deve ser próximo de zero; 

 Não deve haver dúvidas acerca da altura ideal de abastecimento. 

 

2.5 Sistemas de Abastecimento 

 

2.5.1 Junjo 

 

Este sistema de abastecimento baseia-se numa sincronização entre a produção e a montagem 

em que ambas as partes são sequenciais. O junjo é vulgarmente utilizado quando se trata de 

materiais de volume considerável. Só há um bordo de linha e os componentes são todos 

colocados nesse local, de acordo com a sequência de fabrico da peça e do respetivo momento 

da sua incorporação nela.  

Relativamente ao sistema kanban, que será abordado a seguir, esta forma de abastecimento 

implica um agravamento dos custos e uma gestão bastante mais rigorosa, ainda assim facilita 

a tarefa de recolha e manuseamento de material volumoso e permite minimizar a ocupação do 

chão de fábrica, já que um único bordo de linha é utilizado para armazenar diversos materiais 

(Coimbra 2013). Devido à polivalência do bordo de linha, nunca origina stock, pois só é 

possível abastecer o material seguinte se já se tiver consumido todo o material abastecido 

anteriormente. 

 

2.5.2 Kanban 

 

A palavra kanban significa cartão e/ou sinalização em japonês e define-se como uma 

metodologia que utiliza um sistema de sinalização (cartão, local com marcação, caixas, 

depósito) que promove a regulação dos fluxos de produção e transporte numa unidade fabril. 

Desta forma, proporciona uma agilização desde a produção à entrega de peças contribuindo 

para que se obtenha o material certo, no local correto e no tempo exato. Segundo Ohno (1988) 

o kanban é a ferramenta que operacionaliza o TPS. 

Os kanbans distinguem-se em dois tipos: de produção e de transporte. Por isso, circulam entre 

os locais produtivos e de armazenagem, evitando assim a utilização de formulários e outros 

tipos de requisição de materiais, e promovendo a aplicação do JIT. 

Toda a essência do abastecimento kanban recai sobre o sistema pull, também conhecido como 

programação “puxada” dos clientes para os fornecedores, tema já abordado em detalhe na 

secção 2.4.5. 

Para saber quantos cartões kanban se devem aplicar a cada situação, pode-se utilizar a 

expressão seguinte (Jacobs e Chase 2011): 

 

Nº de cartões = (Procura durante o lead time + stock de segurança) / Tamanho da embalagem  

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

13 

 

A fim de se evitar o extravio ou troca de cartões, em alternativa aos objetos físicos, pode-se 

implementar este tipo de abastecimento através dos e-kanbans (Dos Reis 2005). 

No âmbito desta dissertação importa realçar que os bordos de linha integrados neste sistema 

de abastecimento são específicos para cada material e todos os materiais são incorporados 

simultânea e sequencialmente nas peças fabricadas na linha, ocorrendo as suas reposições 

continuamente de acordo com a respetiva necessidade, ao contrário do que acontece no 

abastecimento abordado anteriormente. Por outro lado, o sistema kanban exige a acumulação 

de alguma quantidade de stock nos bordos de linha. 

 

2.5.3 Sistemas de Ponto de Encomenda Fixo 

 

Neste sistema, o abastecimento é regulado através de um ponto de encomenda pré-definido, 

fixo e geral, que, quando se alcança, emite uma instrução de reabastecimento. Este tem de 

assegurar que a quantidade de material existente no bordo de linha é suficiente para o 

consumo necessário até à reposição. A quantidade a reabastecer também é fixa; no entanto, o 

intervalo de tempo entre reabastecimentos é variável (Rushton e Oxley 2000). 

 

2.6 Ferramentas Lean 

 

O pensamento lean engloba uma série de regras básicas; ainda assim, a prática desta 

metodologia nem sempre é uma tarefa simples. De seguida, apresentam-se algumas 

ferramentas utilizadas para a aplicação desta filosofia. 

 

2.6.1 Melhoria Contínua 

 

Esta metodologia nasceu no Japão e é vulgarmente traduzida da palavra kaizen, que, de 

acordo com a semântica, significa “mudar para melhor”. Tal como o nome sugere, a melhoria 

contínua zela pela constante alteração/correção de pequenas ações do quotidiano no sentido 

de atingir melhores resultados e elevar os padrões de qualidade e satisfação do cliente. 

Para a sua implementação é necessário seguir um ciclo sequencial constituído por quatro 

etapas e denominado ciclo Plan-Do-Check–Act (PDCA). Esta abordagem foi criada nos anos 

50 por W. Edwards Deming, começando desde então a ser muito utilizado devido aos seus 

evidentes resultados. 

A sua interpretação não exige grande intelectualidade, sendo acessível a todos os domínios 

cognitivos, mas, por outro lado, a sua execução implica uma grande disciplina e rigor (Pinto 

2009).  

As ferramentas do kaizen dependem essencialmente dos recursos humanos, pelo que se deve 

envolver e incentivar todos os colaboradores a participar no processo de melhoria contínua, de 

forma a identificar e resolver o maior número de problemas possível, seja a que nível for. 

De seguida, apresenta-se o ciclo PDCA (Figura 5) no formato de um círculo sequencial em 

que todas as etapas devem ser executadas ininterruptamente até se atingir a excelência. 
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Figura 5: Ciclo PDCA in 

“http://www.sinfic.pt/SinficNewsletter/sinfic/Newsletter44/Dossier2.html, consultado em 

2016-10-14, 14h30” 

 

 

2.6.2 Metodologia dos 5S’s 

 

A metodologia dos 5S´s traduz uma série de etapas a realizar no sentido da otimização dos 

postos de trabalho através da redução e/ou eliminação do desperdício e consequente alcance 

de um melhor desempenho dos colaboradores bem como dos processos. Tal como outros 

conceitos já abordados, a sua origem remete para o Japão e este nome resulta do facto de 

todas as palavras correspondentes às suas diversas fases se iniciarem, na língua japonesa, pela 

consoante “S”. 

Segundo Pinto (2009) apresentam-se então, numeradas sequencialmente, as cinco etapas: 

 

1. Seiri (Triagem) – Manter no local de trabalho apenas os itens exclusivamente 

necessários, retirando todo o restante equipamento inútil. 

 

2. Seiton (Arrumação) – Criar uma localização própria para os itens anteriormente 

classificados como necessários, minimizando o tempo da sua procura (Imai 1994). 
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3. Seiso (Limpeza) – Baseia-se em manter asseado o posto de trabalho e todo o seu meio 

envolvente. Assim garante-se segurança, qualidade laboral e produtiva. 

 

4. Seiketsu (Normalização) – Padronizar os ensinamentos transmitidos nas três primeiras 

etapas e detetar facilmente qualquer irregularidade. 

 

5. Shitsuke (Disciplina) – Tornar um hábito do quotidiano de cada colaborador a adoção 

rigorosa das práticas anteriormente referidas. 

 

Se for devidamente implementada, a ferramenta dos 5S’s celeremente apresenta resultados 

positivos, contribuindo para o aumento da produtividade, da qualidade e ainda para a criação 

de um ambiente de trabalho agradável, em que vigora entre os colaboradores um espírito de 

equipa, em que estes se sentem gratificados, motivados e em que estão a trabalhar para um 

objetivo comum. 

 

2.7 Standard Number of Parts (SNP) 

 

É um conceito que está relacionado com a uniformização das quantidades de um determinado 

material. Se for estabelecido um diálogo permanente entre fornecedores e clientes, é possível 

determinar, para cada material, qual a quantidade ideal a receber em cada unidade de medida. 

Este valor não tem de ser sempre igual ao longo de todo o processo, basta definir um valor 

standard e a partir dele, os seus múltiplos. 

O SNP vai de encontro ao JIT, pois, desta forma, as quantidades recebidas e transportadas 

dentro da unidade fabril serão sempre as necessárias e suficientes para cada etapa, nunca se 

gerando stock excessivo. Para tal, torna-se necessário analisar em detalhe todas as fases 

envolvidas pela qual o material circula. 

 

 

 

 

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

16 

3 Apresentação do Problema 

 

Ao longo deste capítulo será descrita a situação inicial encontrada, bem como todos os 

objetivos que se pretendem alcançar durante a realização do projeto. 

 

3.1 O projeto BMW 35UP 

Este projeto integra-se numa das mais recentes linhas de produção instaladas na Preh Portugal 

e destina-se ao fabrico de um componente com função simultânea de áudio e climatização a 

incorporar no novo modelo série 7 da BMW. Esta viatura de alta cilindrada é pioneira em 

muitas inovações, destacando-se a sua chave com ecrã tátil que permite realizar diversas 

funções incluindo mesmo o estacionamento remoto do carro a partir do seu exterior, bem 

como o controlo da climatização. Outra inovação é o BMW Gesture Control, que consiste 

num sensor 3D capaz de interpretar gestos manuais e que permite a execução de diversas 

funções como, por exemplo, o controlo do volume do áudio. Este luxuoso veículo é 

considerado pelos entendidos como o sedan topo de gama. 

Na Figura 6 ilustra-se o novo modelo BMW série 7, no qual é englobado o componente 

produzido. 

  

 

 

 

Figura 6: BMW série 7 in “http://www.bmw.pt/pt/all-models/7-series/sedan/2015/at-a-

glance.html, consultado em 2016-11-23, 09h50” 
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3.2 Layout da Linha de Montagem 

A linha de montagem é constituída essencialmente por três secções distintas: botões, áudio e 

clima. Na Figura 7 apresenta-se o layout da linha onde estão identificadas as três secções. 

 

 

 

 

Figura 7: Layout da linha BMW 35UP 

  

 

De seguida cada uma delas será abordada em detalhe. 

 

3.2.1 Botões 

Esta secção corresponde ao ponto de partida de produção da peça e é onde se fabricam todos 

os botões a serem incorporados no produto final. É constituída apenas por quatro estações, 

visto que grande parte do trabalho está automatizado, exigindo apenas a presença de 4 

operadores. 
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Segue-se uma imagem ilustrativa do produto obtido no final desta secção (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Subproduto Botões 

 

3.2.2 Áudio 

A base desta secção é considerada o guiding frame que desempenha o papel de alicerce onde 

serão montados os restantes componentes. Nele são incorporadas as teclas interiores e 

exteriores, os condutores luminosos, os botões e por fim a placa eletrónica. Esta secção é 

formada por 11 postos de trabalho, implicando em todos a intervenção dos recursos humanos. 

A secção do áudio também possui muita automação; ainda assim implica em cada posto um 

trabalho conjunto realizado entre o operador e a máquina. No final, o produto obtido nesta 

secção é encaminhado para a secção do clima. Segue um exemplo desse produto (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Subproduto Áudio 

  

 

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

19 

3.2.3 Clima 

O processo que decorre ao longo desta secção é bastante idêntico ao da secção anterior, 

iniciando-se também pelo guiding frame e sucedendo-se a incorporação das teclas interiores e 

exteriores, condutores luminosos, botões e placa eletrónica. No entanto, neste caso é também 

montado um LCD. A secção do clima possui 15 estações de trabalho e em cada uma delas o 

trabalho é também realizado pelo conjunto operador/máquina. Na Figura 10 apresenta-se o 

produto executado nesta secção.   

  

 

Figura 10: Subproduto Clima  

 

3.3 O Produto Final 

Depois de se obterem os subprodutos da secção do áudio e do clima, faz-se um agrupamento 

entre eles, em que ambos são incorporados numa blenda originando o produto final. De 

realçar que existem várias referências diferentes do produto final, todas elas com 

especificações próprias, destacando-se sobretudo a versão envernizada e a cromada. Este 

equipamento permite então o controlo de todo o áudio e climatização do veículo. É um 

produto que implica elevada tecnologia para permitir a interação com as outras inovações 

presentes na viatura. Das suas variadas funções destacam-se o ar condicionado automático e o 

aquecimento completo de todos os elementos constituintes dos bancos desde os assentos aos 

encostos. 

De seguida é apresentada na Figura 11 e na Figura 12 uma imagem do aspeto do produto final 

obtido na linha BMW 35UP e outra da sua inserção no veículo em questão, respetivamente. 

 

Figura 11: Produto final 
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Figura 12: Produto final e sua incorporação na viatura in 

“https://www.bmw.co.uk/en_GB/new-vehicles/7/saloon/2015/introduction.html, consultado 

em 2016-12-14, 19h15” 

3.4 Produção Atual 

No início do projeto a situação encontrada foi de uma produção muito inferior à desejada num 

futuro muito próximo. O trabalho da linha BMW 35UP distribuía-se ao longo de dois turnos, 

no entanto a produção total era equivalente a um único turno. Isto acontecia porque no 

primeiro turno apenas trabalhava a secção dos botões, ao passo que no segundo turno esta 

secção estava inativa passando a produção a recair sobre a secção do áudio e do clima. Esta 

situação de alternância acontecia essencialmente devido ao facto de a secção dos botões ser 

considerada um fornecedor interno para alimentar as restantes secções da linha de montagem.  

Neste regime de produção, eram montadas diariamente cerca de 400 peças, englobando a 

presença de 30 colaboradores no total. 

 

3.5 Produção Pretendida 

O projeto BMW 35UP vai passar a desempenhar brevemente o papel de uma das linhas de 

montagem com maior produção na Preh Portugal, estando prevista uma laboração em regime 

contínuo (3 turnos) com montagem anual de cerca de 800 000 peças. Este cenário prevê que 

todas as secções constituintes da linha de montagem trabalhem simultaneamente ao longo dos 

três turnos. Para alcançar os objetivos de produção definidos será necessário envolver na 

montagem cerca de 90 colaboradores, sendo 30 em cada turno, e treiná-los de tal forma que 

todos desempenhem a atividade com rigor, qualidade e excelência cumprindo sempre o takt 

time. Este ritmo de produção será determinado de seguida. 

 

3.5.1 Takt time 

Conforme foi abordado na revisão bibliográfica o takt time é então dado pela fórmula 

seguinte: 

 

Takt Time = Tempo diário disponível / Procura diária do cliente 
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Assumindo as seguintes informações: 

 

Nº máximo de turnos p/ dia 3 

Necessidades do cliente p/ ano (unidades) 800 000 

Tempo disponível p/ turno (minutos) 480 

Nº de dias p/ ano 250 

Paragens (minutos/turno) 20 

Limpeza (minutos/turno) 10 

Tabela 1: Informações para cálculo do takt time 

Tem-se que, 

Takt Time = [3 * (480 – 20 – 10) * 60] / (800 000/250) = 25,3 s/unid que arredondado para 

cima corresponde a 26 s/ unid. 

Este valor impõe um ritmo de produção de cerca de 140 peças por hora, que se traduz em 

1050 peças por turno e em 3150 peças por dia.  

 

3.6 Sistema de Abastecimento Atual 

Neste momento o sistema de abastecimento utilizado é o tradicional, realizado por um 

operador manualmente com recurso a um porta-paletes. O sistema baseia-se na gestão visual, 

pois, sempre que o operador afeto ao abastecimento verifica que há necessidade de um 

determinado material na linha faz o registo dele no seu documento e, de acordo com a 

listagem elaborada, dirige-se ao armazém ou supermercado para fazer o picking desses 

componentes. A necessidade de um determinado material pode também ser alertada e 

requisitada pelo próprio operador de linha.  

Neste tipo de abastecimento, nenhuma variável está normalizada, visto que não há nenhum 

circuito definido, não existe tempo de ciclo, as quantidades transportadas nem sempre são as 

mesmas e dificilmente se adequam à capacidade dos respetivos bordos de linha, pelo que é 

frequente encontrar paletes com material sobrante no meio da linha. Isto deve-se 

essencialmente à falta de informação e à inexistência de uma base de dados capaz de 

sincronizar todo o processo do abastecimento. 

Na Figura 13 pode-se observar um exemplo deste tipo de abastecimento. 

 

Figura 13: Abastecimento atual 
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3.7 Sistema de Abastecimento Pretendido 

A empresa pretende que seja dimensionado um sistema de abastecimento à linha com recurso 

a um comboio logístico que poderá ser utilizado em serviço de exclusividade. É exigida a 

definição de um circuito lógico a realizar pelo Mizusumachi, bem como um tempo de ciclo 

associado a ele. As quantidades a transportar em cada ciclo deverão estar parametrizadas e 

ajustadas à capacidade de armazenamento de cada material no respetivo bordo de linha.  

O sistema deverá ter por base o método kanban e estar integrado com uma espécie de e-

kanban desenvolvido internamente pela empresa, cujo nome e características mais detalhadas 

não podem ser revelados devido a questões de confidencialidade. Este sistema eletrónico de 

abastecimento tem por base uma matriz de componentes onde estarão expressas as 

quantidades possíveis de armazenamento de cada material no respetivo bordo de linha. 

Através da integração da informação proveniente dos leitores existentes nos diversos postos 

de trabalho, que contam o número de materiais incorporados, este sistema conseguirá prever 

para cada material a altura exata a que corresponde o abastecimento, emitindo uma nota de 

encomenda no ciclo anterior para o material estar na linha no momento da reposição. Este 

sistema está integrado com um tablet existente no comboio, a fim de fornecer a informação ao 

operador afeto ao abastecimento sobre o picking a realizar no supermercado. Após o depósito 

do material na linha, o operador deve confirmar no programa a entrega do material. 

Seguem-se duas figuras com exemplos de alguns equipamentos referidos em cima. 

 

 

 

Figura 14: Leitor de peças 

 

Figura 15: Equipamento utilizado pelo 

operador do comboio como interface com o 

sistema eletrónico de abastecimento 

 

  

 

O sistema dimensionado deverá preencher todos os requisitos acima mencionados e sobretudo 

ser capaz de responder eficientemente ao ritmo de produção, nunca comprometendo o normal 

funcionamento da linha.  
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3.8 Abastecimento do Supermercado 

O abastecimento do supermercado baseia-se num kanban visual, controlado por um conjunto 

de ímanes coloridos e que são manipulados por dois colaboradores: o operador do comboio 

logístico e o operador do armazém afeto a esse abastecimento. Assim, no final do picking de 

materiais, o operador do comboio logístico tem de verificar se é necessário pedir o 

reabastecimento de materiais ao armazém durante as próximas voltas. Este pedido é 

diferenciado pela tonalidade dos ímanes colocados na respetiva posição dos materiais. Se for 

necessário reabastecer determinado material na volta seguinte, é colocado um íman vermelho 

na sua posição; se for apenas necessário repor o material ao longo das duas voltas seguintes é 

atribuído um íman de cor laranja; e se o abastecimento poder ser efetuado ao longo das três 

voltas seguintes a posição do material recebe um íman amarelo. 

O operador do armazém quando se encontra no supermercado tem de analisar quais as 

necessidades indicadas pelo colega e interpretar o seu grau de prioridade. Depois, regista-as 

no seu dispositivo portátil através da capacidade que este equipamento apresenta para leitura 

de códigos de barras. Voltando ao armazém faz o picking das necessidades identificadas 

respeitando sempre o FIFO e através do stacker transporta-as até ao supermercado onde as 

deposita nos respetivos lugares, retirando os ímanes e assinalando a execução da operação no 

seu dispositivo. 

Seguem-se exemplos na Figura 16 e na Figura 17 de duas das etapas desta operação de 

abastecimento. 

 

 

Figura 16: Levantamento das necessidades 

 

Figura 17: Abastecimento Supermercado 

 

Ao nível do abastecimento do supermercado esta foi a situação encontrada e será 

previsivelmente de manter. 
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3.9 Ações a desenvolver 

Definem-se então como ações a desenvolver: 

 Execução de uma análise detalhada de todas as secções da linha de montagem, 

compreendendo quais os materiais incorporados em cada posto de trabalho; 

 Levantamento de dados; 

 Implementação do sistema de abastecimento; 

 Possíveis Otimizações. 
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4 Descrição detalhada das ações propostas e resultados obtidos 

 

Neste capítulo apresentam-se, sequencialmente e por ordem cronológica, todas as ações 

desenvolvidas para construir a base necessária que permitirá dimensionar o sistema de 

abastecimento solicitado. Cada passo é descrito em detalhe, bem como todas as ações que 

dele advêm. Em algumas fases deste capítulo recorre-se ao suporte bibliográfico do capítulo 

2, nomeadamente através da aplicação de alguns conceitos aí abordados. 

4.1 Construção de uma base de dados 

Inicialmente, como não havia nenhum sistema de abastecimento definido para a linha em 

análise, foi necessário recolher a informação a partir da qual seria possível dimensionar o 

mesmo. Para isso foi construído um template com todos os parâmetros necessários a conhecer 

relativamente a cada material. Assim, foi elaborado um documento para cada secção da linha 

BMW 35UP (botões, áudio e clima) com a informação referente a todos os produtos 

incorporados em cada um dos postos de trabalhos integrantes da respetiva secção. Em cada 

posto de trabalho foram recolhidas as seguintes informações relativamente aos respetivos 

materiais utilizados: referência, unidade de medida, quantidade por unidade de medida, 

capacidade do BL em termos de unidades de medida e ainda o fator de incorporação. Para 

saber quais os materiais utilizados em cada posto de trabalho, foi necessário um estudo prévio 

e intensivo dos manuais de instrução existentes nos respetivos postos, bem como um 

constante diálogo com as operadoras de linha. Na Figura 18 está um exemplo de um desses 

manuais: 

 

Figura 18: Manual de instrução do posto de trabalho  
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Há também que realçar que muitas das vezes o material existente nos bordos de linha era 

insuficiente para medir a capacidade de armazenamento máxima deste para os materiais em 

questão, pelo que se tornou necessário o picking desses materiais no supermercado e até 

mesmo no armazém 1, sendo uma constante as viagens efetuadas entre estes locais e a linha 

de montagem, ao longo desta fase inicial de elaboração do projeto.  

Depois de recolher a informação na linha, seguiu-se o preenchimento dos dados relativos ao 

supermercado. Assim, foi designado qual o supermercado a que cada material pertencia, a sua 

localização nesse supermercado e qual a capacidade máxima deste, em unidades de medida, 

para armazenar cada material. 

Por fim, com recurso ao sistema SAP, foi preenchido o último campo da matriz de 

componentes referente à descrição interna de cada material. Segue-se na Figura 19 um excerto 

da matriz de componentes. 

 

 

 

Figura 19: Matriz de componentes 

4.2 Medição individual dos materiais abastecidos por tubo 

Na matriz de componentes ficou ainda por preencher, na primeira fase, parte da informação 

relativa aos materiais abastecidos por via de um tubo. Dada a complexidade em saber qual a 

capacidade do bordo de linha em termos de unidades de medida, que neste caso é 

normalmente designada por “saco para tubo”, decidiu-se tratar estes casos à parte. Então, para 

efetuar uma medição rigorosa, encheram-se os 46 tubos que compõem a linha BMW 35UP 

individualmente com o respetivo material contabilizando-se o número de unidades em termos 

de peças e, procedendo-se de seguida, à conversão para unidades de medida. 

Definiram-se três tamanhos diferentes de tubos, de acordo com o seu comprimento e diâmetro 

(pequeno, médio, grande) e a medição foi efetuada com um exemplar igual ao utilizado na 

linha para abastecer o respetivo material. Neste procedimento há que realçar um facto, pois a 

medição foi efetuada de duas formas diferentes: com o tubo na posição vertical e com o tubo 

na posição em que se encontra na linha (diagonal). Como já era expectável, verificou-se que o 

tubo na posição vertical, permite armazenar uma maior quantidade de peças do que na posição 

adotada na linha.  

Toda a informação resultante das medições encontra-se resumida numa tabela, estando 

agrupada de acordo com a secção (botões, áudio e clima) à qual o material em análise 

pertence. Nesta tabela, para além do tamanho do tubo utilizado para o abastecimento, 

encontra-se a informação relativa à referência do material, ao número máximo de peças desse 

material que é possível introduzir no tubo na posição vertical, na posição diagonal e ainda a 

diferença obtida entre ambas as posições. Faz-se também referência à unidade de medida do 

material, bem como à quantidade de peças por unidade de medida. Na última coluna faz-se 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

27 

ainda a conversão do número de peças para unidades de medida, informação que ainda faltava 

para completar a matriz de componentes. 

Segue-se um excerto da tabela com a informação relativa às medições efetuadas para os 

materiais abastecidos por via de um tubo, neste caso, correspondentes à secção do áudio. 

 

 

Tabela 2: Informação relativa aos materiais abastecidos por tubo 

  

 

Figura 20: Legenda da Tabela 2 

 

A diferença de peças obtida entre as duas posições ainda mereceu atenção e suscitou alguma 

discussão, uma vez que a posição vertical permite uma maior otimização do bordo de linha. 

Ainda assim, numa primeira análise concluiu-se que a diferença não justificava os custos 

inerentes à alteração de posição, nem a pior ergonomia que esta implicaria.  

Ainda neste capítulo, será dada uma solução possível para armazenar esta diferença de peças 

sem implicar nenhuma alteração na configuração atual dos tubos utilizados para o 

abastecimento.  

Tal como na etapa anterior, nesta fase exigiu-se um constante movimento entre o 

supermercado e armazém 1 e a linha de montagem, devido à permanente insuficiência de 

material para completar o tubo até ao seu limite máximo. Por vezes, o material presente na 

linha não era capaz de completar o tubo e não existia stock no supermercado nem no 

armazém, o que condicionou o normal progresso do trabalho, que ainda assim, devido ao 

esforço e empenho dedicados, nunca esteve comprometido. 

De seguida, apresenta-se uma tabela resumo com a informação relativa a todos os tubos da 

linha BMW 35UP: 

Secção  Pequenos Médios Grandes Nº Tubos  

Audio 0 7 1 8 

Clima 9 28 0 37 

Botões 1 0 0 1 

Total 10 35 1 46 

Tabela 3: Tabela resumos dos tubos da linha BMW 35UP  
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4.3 Bottlenecks 

Após o levantamento de todos os dados necessários para o dimensionamento do sistema de 

abastecimento, foram identificados os bottlenecks da linha. Este conceito está relacionado 

com os materiais que possuem uma menor capacidade de armazenamento no bordo de linha e 

a partir dos quais se estabelece o início do abastecimento sendo por isso também apelidados 

de “gargalos” da linha.  

O levantamento inicial foi realizado para todos os 143 materiais incorporados ao longo das 

três secções da linha. No entanto estes nunca são todos utilizados simultaneamente, pois, tal 

como já foi referido, existem referências diferentes do produto final que têm especificidades 

próprias e implicam a utilização de uns materiais e inibição de outros. Ou seja, quando está a 

ser produzida uma referência de um determinado tipo, há materiais existentes nos bordos de 

linha que não são utilizados. Então, selecionou-se o conjunto de materiais que conduziria ao 

pior cenário possível, seguindo as duas regras seguintes: 

 Entre dois materiais utilizados alternativamente escolher aquele em que é possível 

armazenar um menor número de unidades no respetivo bordo de linha; 

 Selecionar a referência a produzir que implica a utilização de um maior número de 

materiais em detrimento de outros. 

Deste rastreamento obteve-se uma lista com 100 materiais diferentes, para a qual foram 

determinados os bottlenecks. Para isso, efetuou-se um cálculo para cada material baseado na 

multiplicação entre o número de peças máximo existente no bordo de linha e o takt time de 

produção, dividindo o resultado obtido por 60 a fim de converter o valor para minutos.  

Após realizar o cálculo para todos os 100 materiais, concluiu-se que os três bottlenecks da 

linha BMW 35UP são os seguintes: 

 

 

Ref. UM Qtd./UM Cap. BL (UM) Cap. BL (Peças) Tempo (min.) 

80926-603 Blister 8 31 248 107 

13031-392 Tab. Esf. 5 49 245 106 

13061-483 Tab. Esf. 4 61 244 106 

 

Tabela 4: Bottlenecks da linha BMW 35UP  

Através da análise da tabela 1 pode-se inferir que, no máximo, o primeiro abastecimento 

deverá ocorrer até 106 minutos após o início de laboração da linha de montagem. É habitual, 

de forma a balancear o abastecimento, a criação de buffers para este tipo de materiais. O 

buffer corresponde a um local próprio criado nas imediações da linha de montagem para 

atribuir uma capacidade de armazenamento suplementar a determinados materiais que têm 

elevada rotação. Mais à frente, ver-se-á se estas situações o justificam e em caso afirmativo, 

de que forma este poderá ser implementado. 

4.4 Indicadores de Abastecimento 

Na matriz de componentes foram acrescentados uns parâmetros relativos ao abastecimento, 

tendo por base a informação previamente recolhida. De seguida cada um deles será analisado 

em detalhe. 
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4.4.1 Ponto de Reabastecimento 

O ponto de reabastecimento é considerado o motor de todo o sistema de abastecimento que 

vai ser dimensionado, pois é a partir dele que são desencadeadas todas as ações de reposição 

de material. Para calcular o ponto de reabastecimento foi utilizada uma fórmula 

disponibilizada pela empresa que engloba vários fatores, entre eles: o ciclo do comboio 

logístico, a cadência produtiva correspondente a esse intervalo de tempo, a quantidade de 

peças existentes por unidade de medida do material, o fator de incorporação e ainda a 

capacidade do bordo de linha em unidades de medida. Acerca destes parâmetros é importante 

referir o seguinte: 

 

 Ciclo do comboio logístico: foi estimado o tempo médio de 30 minutos, de acordo 

com informações provenientes de outras linhas de produção da fábrica; 

 Cadência produtiva: segundo o takt time o tempo de produção de uma peça 

corresponde a 26 segundos, por isso em 30 minutos produzem-se cerca de 70, o que 

imprime um ritmo de produção de 140 peças/hora; 

 Quantidade de peças existentes por unidade de medida: corresponde ao número total 

de peças existentes na embalagem em que o material se encontra armazenado na linha 

de montagem; 

 Fator de incorporação: é o número de peças do mesmo material que é montado em 

cada unidade correspondente ao produto final. 

 Capacidade do bordo de linha em unidades de medida: traduz-se no número máximo 

de unidades de medida de um material que é possível armazenar no bordo de linha. 

 

Então, a fórmula do ponto de reabastecimento baseia-se num conjunto de operações 

matemáticas, que se inicia pela divisão entre o número de peças consumido durante um ciclo 

completo do comboio logístico e a quantidade de peças existentes por unidade de medida do 

material. O resultado obtido é multiplicado pelo fator de incorporação e pelo número dois, 

que representa a incorporação de um ciclo extra considerado como segurança. O resultado 

final é arredondado para cima e tem de ser menor do que a capacidade existente no bordo de 

linha para armazenar esse material.  

Portanto, sempre que é atingido o ponto de reabastecimento de um determinado material deve 

ser efetuada a sua reposição. 

 

4.4.2 Quantidade de Risco 

Corresponde à quantidade de material necessário para garantir o abastecimento da linha de 

montagem durante um ciclo completo do comboio logístico e foi definida em 70 peças. Este 

valor é único e igual para todos os materiais. 
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4.4.3 Quantidade mínima de reabastecimento 

Esta quantidade corresponde ao número de peças a reabastecer sempre que se atinge o ponto 

de reabastecimento e é obtida pela diferença entre este e a capacidade do bordo de linha. Este 

valor tem obrigatoriamente de ser superior à quantidade de risco. 

 

Exceto a quantidade de risco, todos estes indicadores estão expressos na matriz em termos de 

unidades de medida e de peças. Segue-se na Figura 21 um exemplo da sua configuração.  

 

 

Figura 21: Indicadores de abastecimento  

 

4.5 Erros detetados 

Na matriz de componentes foram desenvolvidas duas fórmulas que implicavam a aplicação 

das duas regras seguintes: 

 O valor correspondente ao ponto de reabastecimento teria de ser inferior à capacidade 

do bordo de linha; 

 A quantidade mínima de reabastecimento nunca poderia ser inferior à quantidade de 

risco. 

No caso de pelo menos uma destas regras não se cumprir era emitido um sinal de erro e, 

através da sua aplicação, verificou-se que existem diversos bordos de linha mal 

dimensionados e vários materiais que não são recebidos no lote ideal. Ilustra-se um exemplo 

dessa situação na Figura 22: 

 

 

Figura 22: Exemplo de anomalia detetada 

4.5.1 Bordos de Linha incorretamente dimensionados 

Verificaram-se diversas ocorrências em que o ponto de reabastecimento obtido como ideal era 

superior à própria capacidade máxima do bordo de linha. E, nalguns casos, que a quantidade 

mínima de reabastecimento era inferior à quantidade de risco. Isto não fazia sentido e a 

principal causa identificada foi o dimensionamento incorreto dos bordos de linha, implicando 

a sua resolução um aumento de capacidade em termos de armazenagem do bordo de linha. 

Então, recorrendo ao auxílio do programa implementado na matriz de componentes, 
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encontraram-se os valores ótimos em termos de capacidade e que não constituem erros. 

Assim, fez-se uma listagem de todos os materiais que tinham os bordos de linha 

incorretamente dimensionados e quais as capacidades suplementares necessárias para a sua 

regularização. Desta feita, executou-se um trabalho de campo no chão de fábrica e 

implementou-se um conjunto de ações no sentido de solucionar os 30 erros obtidos. Segue-se 

uma lista, na tabela 5, com o resumo dessa informação: 

Ref. 
Condições 

Ação 
Qnt. Atual (Pcs)  Qnt. Pret. (Pcs) 

13047-665 380 400 Colocar peças excedentes no bocal do tubo  

12620-264 320 480 
 Colocar peças excedentes na parte inferior do 

BL 4  

13061-380 200 300 Subir o BL 4  

12613-530 240 360 Aproveitar o espaço de lado no BL  

80926-601 144 312 
Colocar peças excedentes na parte inferior do BL 

7  

13031-412 210 315 
Colocar 2 caixas na parte inferior do BL 8 

avançado + 1 na parte de baixo do BL 8  

13047-649 355 400 Colocar peças excedentes no bocal do tubo   

13047-651 285 450 Colocar mais 1 saco na parte de baixo do BL 9  

13075-164 225 315  Colocar peças excedentes na parte inferior do 

BL 10  13062-608 96 248 

13047-659 342 400 

Colocar peças excedentes no bocal do tubo 

13047-658 352 400 

13067-225 360 400 

13067-226 384 400 

13067-227 390 400 

13067-228 360 400 

13067-232 360 400 

13067-235 360 400 

12620-340 150 350 
Acrescentar mais um saco por caixa do BL e 

colocar mais um em baixo deste  

13061-392 165 297 
Colocar peças excedentes na parte de baixo do 

BL 6  

12376-001 300 340 Ajustar o BL 7B  

12613-529 200 400 
Colocar peças excedentes na parte de baixo do 

BL 8  

80926-603 64 248  Criação de um buffer 

13031-029 420 560 
  Subir o BL 10 

13062-227 504 560 

10706-090 210 300 
Colocar peças excedentes na parte de baixo do 

BL 11  

13062-621 126 288 
 Colocar peças excedentes na parte de baixo do 

BL 11A 

13031-392 100 245  Criação de um buffer 

13031-413 160 352 
Colocar peças excedentes na parte de baixo do 

BL 13  

13061-483 36 244  Criação de um buffer 

Tabela 5: BL incorretamente dimensionados e soluções propostas 
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No Anexo C podem ser consultadas as fotografias que comprovam e ilustram as ações acima 

listadas. 

De realçar que do conjunto de materiais associados aos bordos de linha incorretamente 

dimensionados, aqueles que implicaram a criação de um buffer para a sua resolução foram os 

que anteriormente na secção 4.3. foram identificados como bottlenecks. Foi também 

comprovado que é possível armazenar as peças sobrantes, resultantes da diferença de posições 

dos tubos, nos respetivos bocais. 

 

4.5.2 Lote Inadequado 

Outra das anomalias constatadas foi o tamanho incorreto do lote de certos materiais, visto que 

este não estava ajustado com a capacidade do bordo de linha. Nestes casos inserem-se 

maioritariamente materiais destinados ao abastecimento por tubo, para os quais se verificou 

que, na maioria, os sacos eram recebidos com quantidades muito superiores à capacidade dos 

tubos e, de acordo com o conceito SNP, abordado na revisão bibliográfica, definiu-se um lote 

ideal específico para cada material, de forma a uniformizar a quantidade recebida do 

fornecedor com a capacidade do bordo de linha. Deste modo, o material transita sempre nas 

quantidades certas, não faltando nem sobrando no bordo de linha. 

Para isso, fez-se uma listagem dos materiais inseridos nestes casos, onde constou a sua 

referência, a quantidade atual por saco, a quantidade pretendida no futuro e ainda qual o seu 

fornecedor. Após fazer o cruzamento e obter toda esta informação, realizou-se uma reunião 

com a secção das compras da empresa para informar os responsáveis acerca da situação e 

transmitir as solicitações ao fornecedor, de forma a garantir o cumprimento desta necessidade. 

Segue-se a tabela construída com a solicitação requerida: 

 

Fornecedor Ref. 
Qtd./UM 

Atual 

Qtd./UM 

Pret. 

Inoveplastika 

13047-665 1000 200 

12705-042 400 200 

12705-051 400 900 

12705-104 200 600 

Plastifa 

13047-952 600 400 

13047-647 200 350 

13047-648 200 350 

Kremer 

13065-325 10000 3500 

11054-630 6000 1000 

13065-263 5000 2500 

Celoplás 

13565-572 2000 750 

13047-655 200 300 

13067-246 200 300 

13047-658 200 200 

13047-653 200 350 

 

Tabela 6: Alteração da quantidade de material por saco  
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Fornecedor Ref. 
Qtd./UM 

Atual 

Qtd./UM 

Pret. 

Celoplás 

13565-927 3000 1700 

13565-926 3000 1700 

13566-045 4000 1500 

13566-046 4000 1500 

13566-047 4000 1500 

13566-048 4000 1500 

13566-049 4000 1500 

13566-050 4000 1500 

13067-245 200 350 

13565-574 2360 500 

GLN 

13047-649 500 200 

13047-650 500 200 

13047-651 500 150 

13067-039 300 150 

13047-662 600 250 

13047-663 600 300 

13047-666 600 250 

13047-669 600 300 

13047-670 600 250 

13067-109 500 250 

13067-110 550 300 

13067-111 550 300 

13067-112 550 250 

13067-113 400 250 

13067-225 600 200 

13067-226 600 200 

13067-227 600 200 

13067-228 600 200 

13067-232 600 200 

13067-235 600 200 

Shin-Etsu 

12613-529 50 200 

12613-540 50 200 

12613-621 50 200 

Meder 10375-153 5000 2500 

Preh NES 05067-117 400 200 

 

Tabela 7: Alteração da quantidade de material por saco (cont.) 
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5 Implementação do sistema de abastecimento e melhorias 
efetuadas 

 

Neste capítulo vai ser descrito todo o processo de implementação do sistema de abastecimento 

à linha BMW 35UP através de um comboio logístico conforme solicitado. Também serão 

apresentados os resultados obtidos, as alterações propostas e por fim, um conjunto de 

melhorias efetuadas. 

 

5.1 Sistema Kanban 

O sistema de abastecimento implementado foi dimensionado de acordo com as exigências da 

empresa e baseou-se no sistema kanban.  

O objetivo é a integração do abastecimento dimensionado com o sistema eletrónico de 

abastecimento já desenvolvido internamente pela Preh, cujos detalhes não podem ser 

revelados devido a questões de confidencialidade, tal como já foi referido. 

Toda a base do sistema de abastecimento recai sobre a matriz de componentes já apresentada, 

visto que nela constam todas as informações relevantes para desencadear a reposição de 

material. 

Assim, foi realizada uma simulação de consumo/abastecimento para um período de laboração 

contínua (3 turnos) para todos os 100 materiais contidos na lista correspondente ao pior 

cenário, tendo em conta os seguintes pressupostos: 

 Inicialmente os bordos de linha estão completamente abastecidos de acordo com a 

respetiva capacidade de armazenamento para cada material; 

 Cada ciclo corresponde a 30 minutos; 

 Há um consumo de 70 peças por ciclo; 

 Sempre que se verifica necessidade de abastecimento num determinado ciclo, é 

lançada uma ordem de encomenda através do e-kanban no ciclo anterior e o material 

garantidamente é transportado até à linha assegurando a sua presença no momento 

necessário; 

 Existe sempre um normal fluxo da linha, não ocorrendo paragens nem avarias dos 

meios nela envolvidos. 
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Então, assumindo os pressupostos acima mencionados, construiu-se uma tabela de simulação 

de abastecimento que tinha como dados de entrada a capacidade do bordo de linha, o ponto de 

reabastecimento e a quantidade mínima a reabastecer. Todos estes parâmetros encontram-se 

expressos em termos de peças e são provenientes da matriz de componentes, tal como se pode 

observar na Figura 23: 

 

 

 

Figura 23: Dados de entrada do simulador  

 

Sempre que num determinado ciclo se verifica que o ponto de reabastecimento será atingido 

no ciclo seguinte, é lançada uma nota de encomenda do material nesse mesmo ciclo para ser 

garantidamente reposta a quantidade mínima de reabastecimento no ciclo seguinte.  

Este mecanismo recorre ao auxílio da ferramenta e-kanban, que está conectada com os 

leitores existentes nos postos de trabalho que descontam do número total de peças existentes 

no bordo de linha aquelas que vão sendo incorporadas. Desta forma é possível prever com 

rigor quando será alcançado o ponto de reabastecimento e fazer com que exista material de 

reposição nesse preciso momento. Contrariamente, pela gestão visual, o material só seria 

reabastecido um ciclo mais tarde, visto que o operador só iria transportar a caixa cheia 

correspondente do material quando já tivesse recolhido a vazia, ao passo que pelo e-kanban 

esta já é transportada no próprio ciclo. Segue-se um exemplo na Figura 24 da simulação 

realizada para um material. Os dados de entrada estão assinalados a amarelo. 
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Figura 24: Simulador de Abastecimento  

 

 

No exemplo acima, o material em questão é abastecido numa embalagem designada “Saco 

p/Tubo” e cada embalagem possui 200 peças. O bordo de linha correspondente tem uma 

capacidade para armazenar 400 peças, ou seja, dois sacos. De acordo com a metodologia 

implementada, o sistema prevê que quando se gasta um dos sacos existentes, restam 200 

peças no bordo de linha e em breve um novo saco vai chegar para repor o material. 

Tal como foi analisado na revisão bibliográfica, o sistema de abastecimento kanban gera mais 

algum stock do que outros alternativos; ainda assim permite uma maior otimização dos bordos 

de linha, é mais ajustado a cada material e apresenta uma maior segurança numa eventual 

situação de disruptura.  
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Após a simulação baseada nesta metodologia, para todos os 100 materiais pertencentes ao 

grupo do pior cenário, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

 

Figura 25: Resultados obtidos para o abastecimento pelo método kanban por turno e por 

unidade de medida 

Os resultados expressos no gráfico representam os valores da Tabela 8 e agrupam-se por 

intervalos de tempo no Anexo D. 

 

UM/Turno 1º Turno 2º Turno 3º Turno Total 

Caixa 29 35 38 102 

Saco p/caixa 37 42 45 124 

Saco p/tubo 130 139 144 413 

Blister 35 40 38 113 

Esferovite 35 39 39 113 

Tabuleiro Pintura 36 42 41 119 

Total 302 337 345 984 

Tabela 8: Resumo da informação relativa ao abastecimento kanban  

 

Através da análise dos dados acima fornecidos, é evidente que os materiais abastecidos em 

sacos para tubos se destacam dos restantes. Na verdade, de todos os 984 abastecimentos 

realizados cerca de 42% corresponde a materiais de sacos para tubos. Esta discrepância 

motivou a encarar o abastecimento à linha não como um todo, mas sim pelo grupo de 

materiais, ou seja, utilizar o comboio logístico para abastecer todos os materiais exceto 

aqueles que correspondem a sacos para tubos. Este caso seria tratado à parte através da 

criação de um serviço dedicado desempenhado por um colaborador do armazém que iria 

acumular funções, passando também a estar afeto a esse tipo de abastecimento. Desta forma, 
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seria possível balancear mais o abastecimento e otimizar o trabalho do comboio logístico 

através da sua integração, em simultâneo, noutras linhas de montagem da fábrica.  

O tempo de ciclo médio obtido foi de 29 min. Este fator tinha sido estimado inicialmente em 

30 min, e de facto, verificou-se que a aproximação a esse valor.  

O tempo de ciclo para cada intervalo foi determinado pela seguinte fórmula: 

 

TC Total p/ Intervalo = TP + GR + TAL Total p/ Intervalo + TCS Total p/ Intervalo 

Sendo que:  

TC Total p/ Intervalo – Tempo de Ciclo total por intervalo 

TP - Tempo do Percurso 

GR – Gestão de Resíduos 

TAL Total p/ Intervalo – Tempo de Abastecimento Linha total por intervalo 

- Tempo de colocar embalagem no B.L. 

- Tempo de retirar embalagem vazia 

- Tempo de deslocação entre Mizusumachi e B.L. 

TCS Total p/ Intervalo – Tempo de Carregamento Supermercado total por intervalo 

-Tempo de retirar embalagem do supermercado e colocá-la no Mizusumachi. 

 

E: 

TAL Total p/ Intervalo = ∑ Caixa * TAL Caixa + ∑ Saco p/ caixa * TAL Saco p/ caixa + ∑ Saco p/ tubo 

* TAL Saco p/ tubo + ∑ Blister * TAL Blister + ∑ Esferovite * TAL Esferovite + ∑ Tabuleiro Pintura * 

TAL Tabuleiro pintura  

e 

TCS Total p/ Intervalo = ∑ Caixa * TCS Caixa + ∑ Saco p/ caixa * TCS Saco p/ caixa + ∑ Saco p/ tubo * 

TCS Saco p/ tubo + ∑ Blister * TCS Blister + ∑ Esferovite * TCS Esferovite + ∑ Tabuleiro Pintura * 

TCS Tabuleiro pintura 

Os tempos do percurso e da gestão de resíduos foram medidos através de uma rigorosa 

simulação no terreno. Do mesmo modo, foram obtidos os tempos correspondentes ao 

abastecimento da linha e carregamento no supermercado para cada diferente tipo de 

embalagem em que o material se encontra acondicionado. 

Para cada intervalo, foi ainda acrescentada uma margem de 10% ao valor total do tempo de 

ciclo, passando esse a ser designado como tempo de ciclo com segurança. O tempo de ciclo 

apresentado, é uma média dos vários tempos de ciclo com segurança dos diferentes intervalos. 

É importante realçar que, neste regime de abastecimento, verificaram-se 17 ocorrências de 

ultrapassagem do tempo de ciclo definido inicialmente. 

 

5.2 Abastecimento por grupo de materiais 

A fim de contribuir para a harmonização do sistema de abastecimento implementado na linha 

BMW 35UP, fez-se a simulação para o abastecimento com a separação dos materiais 

abastecidos em sacos para tubos dos restantes. 
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5.2.1 Geral 

Este continuou a ser o principal abastecimento, efetuado pelo comboio logístico, no qual 

existem um percurso e um tempo de ciclo definidos, destacando-se apenas pela remoção dos 

materiais abastecidos em sacos para tubos da sua lista de abastecimento. 

Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 26. 

 

 

Figura 26: Resultados obtidos para o abastecimento geral, após separação dos sacos p/ tubos 

 

O gráfico acima veio, de facto, comprovar a previsão anunciada anteriormente, pois é 

evidente que desta forma todo o restante abastecimento fica mais homogeneizado (Anexo D).  

Verifica-se também que o tempo de ciclo com segurança médio diminui para 20 minutos, e 

que não há nenhuma ocorrência em que este ultrapassa os 30 minutos definidos, pelo que se 

pode otimizar a atividade do comboio logístico afetando-o a uma outra linha ainda que de 

pequena dimensão, desde que não ultrapasse os 10 minutos disponíveis e que não 

comprometa a sua atividade principal. 

Na tabela abaixo seguem-se os dados relativos ao abastecimento geral da linha BMW 35 UP: 

 

UM/Turno 1º Turno 2º Turno 3º Turno Total 

Caixa 29 35 38 102 

Saco p/caixa 37 42 45 124 

Blister 35 40 38 113 

Esferovite 35 39 39 113 

Tabuleiro Pintura 36 42 41 119 

Total 172 198 201 571 

Tabela 9: Resumo da informação relativa ao abastecimento geral, após a separação dos sacos 

p/ tubos 
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5.2.2 Sacos para tubos 

O abastecimento dos materiais embalados em sacos para tubos passa então a ser executado 

por um colaborador do armazém que acumula esta tarefa, sendo este considerado como um 

serviço dedicado. Para balancear o trabalho do colaborador entre as duas funções que passa a 

desempenhar, e de modo a otimizar os abastecimentos efetuados, definiu-se uma frequência 

mais alargada para a reposição destes materiais. Isto só foi possível devido à elevada 

segurança considerada inicialmente, pois os materiais, cujo abastecimento estava previsto em 

ciclos com reduzido número de materiais a abastecer, passaram a ser abastecidos mais tarde, 

sendo integrados noutro ciclo posterior, assegurando sempre, ainda assim, a manutenção da 

quantidade de risco. 

Este abastecimento segue a mesma metodologia do anterior, em que existe um percurso e um 

tempo de ciclo definidos; é, no entanto, realizado em serviço de exclusividade por um 

operador que utiliza um trolley como meio de transporte.  

 

 

Figura 27: Abastecimento dedicado dos sacos p/ tubos 

 

O percurso é o mesmo a efetuar pelo Mizusumachi, mas o tempo de ciclo foi alterado para 90 

minutos. O fluxo de informação também se altera em relação ao do abastecimento geral, pois 

a reposição passa a ser controlada através da gestão visual do operador, isto devido à 

incapacidade do e-kanban atrasar automaticamente determinados abastecimentos. 

Em seguida apresenta-se a Figura 28 respeitante ao abastecimento dos sacos para tubos. 
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Figura 28: Abastecimento dos sacos p/ tubos  

 

Este gráfico evidencia que há uma necessidade de reposição de material com uma tendência 

de 90 minutos entre sucessivos abastecimentos, exceto em duas situações, sendo que uma 

delas representa o maior pico do abastecimento. No início de laboração, parte-se do 

pressuposto que todos os tubos se encontram completamente abastecidos, todavia, verifica-se 

que entre dois abastecimentos sucessivos se vai perdendo material relativamente à capacidade 

máxima do tubo. Estas exceções traduzem, portanto, os períodos em que a quantidade de 

material existente no tubo é mínima e se torna necessária uma reposição mais célere em 

grande parte deles, de forma a reabastecê-los quase totalmente de novo. Esta situação verifica-

se aproximadamente a cada 11 horas de laboração, ou seja, ocorre duas vezes num período 

correspondente a três turnos. Isto não compromete de maneira alguma o trabalho do repositor, 

apenas exige que ele dedique mais tempo a este serviço em detrimento do trabalho do 

armazém. Para responder à solicitação do primeiro “pico”, o operador tem de executar 

praticamente três voltas de abastecimentos seguidas, ou seja, é um período de 90 minutos 

dedicados exclusivamente a este tipo de serviço. Já para colmatar a necessidade do segundo 

pico, basta despender cerca de 50 minutos do seu tempo, dispondo ainda de 40 minutos para 

aplicar no armazém. Ainda assim, importa realçar que isto são apenas duas exceções que 

ocorrem durante um dia completo de trabalho. No geral, o tempo de ciclo com segurança 

médio destinado a este serviço é de 13 minutos, ou seja, em média num período de 90 

minutos é necessário apenas 1/6 do tempo para responder a esta solicitação, enquanto os 

restantes 5/6 podem ser aplicados no armazém.   

Na tabela abaixo apresentam-se os dados relativos a este abastecimento: 
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Saco p/tubo 

Turno Total 

1º Turno 130 

2º Turno 139 

3º Turno 144 

Total 413 

Tabela 10: Resumo da informação relativa ao abastecimento dos sacos p/ tubos 

5.3 Comboio Logístico 

A linha BMW 35UP será abastecida então através da utilização de um comboio logístico e de 

um carrinho manual. Nesta secção abordar-se-á o dimensionamento do comboio logístico, 

bem como a elaboração do percurso a efetuar por este e também pelo trolley. 

 

5.3.1 Dimensionamento 

Após a separação dos sacos para tubos, foi obtido um total de 571 abastecimentos ao longo 

dos três turnos de laboração da linha. Assumindo o tempo de ciclo de 30 minutos, para o qual 

foi inicialmente dimensionada a frequência do abastecimento, temos um total de 45 ciclos 

num período correspondente a 3 turnos. Fazendo uma divisão do número total de 

abastecimentos pelo número total de ciclos obtém-se o valor médio de 13 materiais 

abastecidos por ciclo. Dado que o percurso a efetuar pelo comboio na linha de montagem 

implica uma curvatura bastante acentuada, e de forma a garantir as medidas de segurança, foi 

definido que o limite máximo de carruagens constituintes do comboio logístico seria de 4. 

Portanto, isto dá-nos uma média de 4 materiais diferentes por carruagem que se pode 

transportar em cada ciclo. Ainda assim há que realçar que este é apenas um valor hipotético, 

já que o tamanho é o principal fator que condiciona a distribuição dos diversos materiais pelas 

carruagens do comboio logístico e é possível observar situações em que uma carruagem é 

apenas partilhada por dois materiais e outra por cinco. 

A Figura 29 mostra o comboio logístico dimensionado, no local destinado à sua paragem na 

linha de montagem. 

 

Figura 29: Comboio logístico na linha BMW 35 UP  
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5.3.2 Percurso 

Na Figura 30 ilustra-se o percurso a efetuar pelo Mizusumachi e pelo trolley ao longo da 

unidade industrial. 

 

 

Figura 30: Percurso do Mizusumachi e do trolley  

 

O ponto de partida do comboio logístico é no supermercado. Aqui o operador, de acordo com 

as necessidades fornecidas pelo e-kanban, faz o picking dos materiais e coloca-os nas 

carruagens do Mizusumachi. De seguida, inicia a viagem pelo corredor, entra na área 2 e 

efetua a primeira paragem na linha de montagem. Aqui o operador retira do comboio os 

materiais que transporta e deposita-os nos respetivos bordos de linha, onde também recolhe os 

resíduos existentes, colocando-os no comboio. Após a realização destas tarefas, assinala no e-

kanban a entrega do material e inicia novamente a marcha rumo ao cais. Aqui chegado, retira 

do comboio os resíduos recolhidos na linha e coloca-os nos locais próprios para o efeito aí 

existentes. No final desta tarefa prossegue a sua viagem novamente até ao supermercado para 

reabastecer e iniciar a próxima volta. Este processo ocorre sucessivamente. 
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O mesmo acontece com o trolley utilizado pelo operador para abastecer os sacos para tubos, 

destacando-se apenas a diferença do fluxo de informação adotado. 

 

5.4 Melhoria contínua 

Apesar do grande foco do projeto ter assentado sobre a linha BMW 35UP, ao longo da 

permanência na empresa também se desenvolveram outras ações de otimização em variadas 

áreas da unidade industrial. A título exemplificativo seguem-se algumas implementações no 

âmbito da melhoria contínua efetuadas. 

 

5.4.1 Alteração da identificação das estantes do armazém 1 

Para proporcionar uma identificação mais fácil das estantes do armazém 1, a todos os 

colaboradores, a partir de qualquer local dentro da sua área envolvente, foi proposta uma 

alteração das placas identificativas das mesmas. Seguem-se os exemplos com o cenário antes 

e depois da alteração efetuada. 

 

 

Antes Depois 

  

Figura 31: Alteração da identificação das estantes do armazém 1  

 

 

5.4.2 Identificação do ponto de reabastecimento nos tubos 

Dada a elevada dificuldade de identificar visualmente quando se atinge a quantidade de 

material correspondente ao ponto de reabastecimento nos tubos, foi levada a cabo uma ação 

de marcação nos tubos, baseada na colocação de uma fita colorida que indica esse local. 

Na Figura 32 está ilustrada a ação. 
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Antes Depois 

  

Figura 32: Marcação dos pontos de reabastecimento nos tubos 

 

5.4.3 Aplicação da metodologia dos 5S’s numa linha de montagem 

Foi posta em prática a metodologia abordada na revisão bibliográfica, evidenciando sobretudo 

a aplicação do segundo (arrumação) e terceiro (limpeza) “S”. 

Através da Figura 33 pode-se comprovar a transformação obtida através da aplicação da 

metodologia. 

 

Antes Depois 

  

 

Figura 33: Aplicação da metodologia dos 5S’s  
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5.4.4 Identificação de material 

Constatou-se que um determinado material estava a ser rececionado sem nenhum tipo de 

identificação nas embalagens individuais contidas dentro do caixote utilizado para o envio. 

Como tal, estabeleceu-se contacto com o fornecedor deste, de forma a solicitar a identificação 

do mesmo. O conteúdo da etiqueta a colocar deveria incluir a referência do material, a 

quantidade por saco, o código de barras e ainda a data da expedição. Esta ação foi consumada 

com sucesso, conforme se pode visualizar na Figura 34:  

 

Antes Depois 

  

Figura 34: Identificação de um material 
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

 

A Preh Portugal é uma casa já com 40 anos de existência e desde há muito tempo que se tem 

afirmado como pioneira na adoção de determinadas metodologias revolucionárias, 

nomeadamente na aplicação de novos conceitos que vão surgindo no mercado. Um exemplo 

disso são os comboios logísticos que, pouco depois do seu aparecimento, foram integrados no 

sistema de abastecimento interno. Na verdade, foi uma alteração profunda, que rapidamente 

demonstrou ser uma mais-valia. Desde então, o meio de transporte predominante em toda a 

área da logística interna passou a ser o Mizusumachi. Dada a permanente evolução da 

indústria automóvel, é frequente na Preh Portugal surgirem novos projetos em detrimento de 

outros, o que, causa uma permanente alteração de máquinas, equipamentos e layout. Por isso 

mesmo, todo o chão de fábrica é muito versátil e num curto espaço de tempo é possível 

efetuar alterações profundas na disposição das linhas de montagem. Esses novos projetos, 

normalmente, iniciam-se com uma fase experimental e, só depois das primeiras amostras 

serem aprovadas e os ajustes todos efetuados, é que começa a produção. Ainda assim, essa 

produção inicia-se a um ritmo lento, aumentando gradualmente a sua velocidade. Nessa fase, 

o abastecimento dos materiais às linhas é efetuado por um operador através da utilização de 

um porta-paletes manual. Este abastecimento não tem regras estabelecidas e só é eficaz 

porque as necessidades não são muito rigorosas. Ainda assim, quando o projeto começa a 

tomar outras proporções, é necessário transferir esse abastecimento para um comboio 

logístico. É neste âmbito que surge o projeto realizado. 

A linha BMW 35UP enquadrava-se num dos casos anteriormente referidos, e precisava com 

alguma brevidade de um dimensionamento para o seu abastecimento. Apesar de já estar a 

trabalhar num ritmo razoável, não havia informação nenhuma acerca desta linha, ou seja, foi 

preciso praticamente “começar do zero”. Foram então definidas as informações a recolher, o 

procedimento a seguir e iniciaram-se os trabalhos nesse sentido. 

Inicialmente, tudo começou por um extenso trabalho de campo em que foram recolhidas as 

informações relativas aos materiais integrantes dos diversos postos de trabalho das três 

secções da linha, nomeadamente qual o número de peças desses materiais que era possível ter 

nos respetivos bordos de linha. Esta era a informação mais cobiçada e que viria a permitir 

avançar para as próximas etapas. Ainda assim, nem sempre foi tarefa fácil obtê-la, já que 

diversas vezes faltava material para medir a capacidade máxima, bem como nem sempre era 

fácil quantificá-la. Quando me refiro a esta última parte, falo do caso dos tubos, visto que na 

linha em questão existem 46 tubos e, para cada um deles, foi necessário medir à unidade o 

número de peças que cada um deles conseguia armazenar. Todavia, toda esta informação foi 

desvendada com rigor e permitiu seguir avante. 

Seguiu-se, com base no takt time produtivo determinado, a identificação dos bottlenecks da 

linha, concluindo-se mais tarde que era necessária a criação de um buffer para estes materiais, 

devido à sua elevada rotatividade.  
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Através da matriz de componentes verificou-se que existiam um conjunto de bordos de linha 

incorretamente dimensionados, uma vez que estes apresentavam uma capacidade inferior 

àquela exigida pelo ritmo de produção. Para estes casos foram executadas ações, a fim de 

resolver essas situações sem implicar a aquisição de novos equipamentos, exceto para um 

único caso em que foi mesmo necessário proceder à substituição do bordo de linha. Outra das 

anomalias constatadas foi o incumprimento do princípio do SNP, pelo que foi necessário 

determinar qual o lote ideal para alguns materiais, bem como solicitar a sua alteração junto 

dos respetivos fornecedores. 

Todo o trabalho até aqui sintetizado foi o necessário para poder implementar o sistema de 

abastecimento; portanto, só chegados a esta etapa foi possível prosseguir rumo ao objetivo 

final. 

Então, foi dimensionado um sistema de abastecimento em regime contínuo baseado no 

método kanban, no qual foi simulada a sua frequência de reposição para todos os 100 

materiais constituintes do pior cenário. Os dados de entrada considerados no simulador foram 

a capacidade máxima do bordo de linha para armazenar determinado material, o seu ponto de 

reabastecimento e a quantidade a reabastecer. A escala temporal evoluía em intervalos de 30 

minutos e a cadência produtiva correspondente era de 70 peças. Sempre que se atingisse o 

ponto de reabastecimento, era abastecida a quantidade de reposição. A interpretação dos 

resultados desta simulação foi bastante esclarecedora: os materiais correspondentes a sacos 

para tubos constituem cerca de 42% do abastecimento total, e certamente estavam a 

desequilibrar o restante abastecimento. 

Esta inferência promoveu uma abordagem diferente a todo o sistema de abastecimento: em 

vez de se olhar para a linha como um todo, escalonou-se o abastecimento por grupo de 

materiais. Ou seja, a solução proposta foi de separar o abastecimento dos sacos para tubos dos 

restantes materiais, passando estes a ser abastecidos num regime independente. 

Para suportar esta proposta, fez-se uma nova simulação e concluiu-se que realmente tudo 

ficaria mais harmonizado se o comboio logístico abastecesse os componentes gerais e um 

colaborador afeto ao armazém acumulasse a tarefa de abastecer os sacos para tubos, 

recorrendo para isso à utilização de um trolley. 

Esta mudança de abordagem foi, na minha ótica, a maior conclusão deste projeto, pois veio 

realmente comprovar que o abastecimento por grupo de materiais pode balancear e otimizar 

melhor os recursos disponíveis.  

Este conceito deveria ser alargado às restantes linhas de montagem da fábrica e, dado o 

elevado número de materiais abastecidos por tubos nas restantes linhas de montagem, penso 

que uma solução viável para a empresa seria até alocar um comboio exclusivo para o 

abastecimento de todos os sacos para tubos. A implementação desta ideia é possível, apenas é 

necessário realizar para a maioria das linhas de montagem uma base de dados equivalente à da 

BMW 35UP, algo que neste momento é único. Todavia, para o futuro, fica a sugestão. 

Como perspetivas futuras, deixo também a possibilidade de incluir o abastecimento do 

supermercado com o sistema e-kanban. Como a matriz que utiliza como base possui 

informações acerca da capacidade de armazenamento do supermercado para cada material e, 

uma vez que possui também informação sobre a quantidade de peças gasta na linha, 

facilmente poderá prever quando é necessário repor material no supermercado. Para isso, 

bastava emitir, da mesma forma que faz para a linha, uma nota de encomenda ao armazém e o 

colaborador destinado a esse serviço recebia-a no seu dispositivo portátil, executando-a, e 

transportando de seguida o material até ao supermercado, acabando aí por o depositar e 

confirmar a sua entrega. 

Outra medida possível seria a exclusão dos materiais abastecidos em sacos para tubo do 

supermercado. Como eles são abastecidos pelo colaborador do armazém, este poderia 
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previamente executar ações de pré-preparação e fazer o picking direto dessas mercadorias do 

armazém para o seu trolley, diminuindo assim o handling de materiais. Desta forma, também 

libertava espaço no supermercado, que poderia ser aproveitado para atribuir mais lugares aos 

materiais com maior solicitação. 

Por fim, resta-me dizer que o objetivo pretendido foi alcançado, o sistema de abastecimento 

foi construído e a prova disso mesmo foi que nas últimas semanas a linha BMW 35UP passou 

a ser abastecida pelo comboio logístico. Ainda que a produção atual não corresponda aos 

valores para o qual o abastecimento foi dimensionado, daqui para a frente as previsões são de 

que esta aumente gradualmente, podendo garantidamente atingir as 800 000 unidades por ano 

sem que tenha problemas de abastecimento. 

A nível pessoal foi um enorme gosto ter realizado este projeto, porque me permitiu visualizar 

a aplicação prática de conceitos teóricos adquiridos durante a formação académica, 

proporcionar uma visão mais ampla do mercado de trabalho e transmitir uma visão global da 

transversalidade inerente à logística interna. 

Espero também ter conseguido sempre manter um raciocínio lógico, ser explícito na 

transmissão das ideias, ter mantido um fio condutor ao longo de todo o trabalho e ter 

correspondido a todas as expectativas depositadas em mim. 
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ANEXO A: Organigrama de Preh Portugal 
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ANEXO B: Layout da Preh Portugal 

 

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

53 

ANEXO C: Ações realizadas para solucionar os erros devidos ao 
incorreto dimensionamento dos bordos de linha 

 

 13047-665 – Colocar peças excedentes no bocal do tubo 
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 12620-264 – Colocar peças excedentes na parte inferior do BL 4 

 

 

 

 

 12613-530 – Aproveitar o espaço de lado no bordo de linha 
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 80926-601 – Colocar peças excedentes na parte inferior do BL 7 

 

 

 

 13031-412 - Colocar 2 caixas na parte inferior do BL 8 avançado + 1 na parte de baixo 

do BL 8 
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 13047-651 – Colocar mais um saco na parte inferior do BL 9 

 

 

 

 

 13075-164 e 13062-608 – Colocar peças excedentes na parte inferior do BL 10 

 

 

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

57 

 12620-340 - Acrescentar mais um saco por caixa do BL e colocar mais um em baixo 

deste 

 

 

 

 

 13061-392 – Colocar peças excedentes na parte de baixo do BL 6  
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 12613-529 – Colocar peças excedentes na parte de baixo do BL 8  

 

 

 

 

 10706-090 – Colocar peças excedentes na parte de baixo do BL 11 
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 13062-621 – Colocar peças excedentes na parte de baixo do BL 11 A 

 

 

 

 

 13031-413 – Colocar peças excedentes na parte de baixo do BL 13 
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 80926-603, 13031-392 e 13061-483 – Criação de um buffer 

 

 

 

 

 

 

 



Análise e otimização dos fluxos logísticos internos 

61 

ANEXO D: Gráficos do abastecimento com todos os materiais e sem 
os sacos para tubos 

 

 

 


