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Resumo  

 

As ferramentas de corte têm aplicações muito diversas e estão presentes em quase toda a 
indústria, sendo utilizadas na transformação de madeira e derivados, plásticos, metais e 
materiais compósitos. Por este motivo, neste setor altamente competitivo, existe uma grande 
variedade de produtos. A Frezite conta já com 38 anos de experiência e encontra-se, 
atualmente, numa boa posição entre os principais fabricantes de ferramentas, exportando para 
mais de 54 países. 

Independentemente do setor, um serviço pós-venda é essencial para manter a boa imagem de 
qualquer empresa e um elevado nível de satisfação dos clientes. Na Frezite, este serviço 
resume-se a um processo de afiamento de ferramentas de corte que, após a sua utilização, 
sofrem um desgaste, podendo ser afiadas, voltando a ganhar aresta de corte. Desta forma, a 
Frezite apostou, há relativamente pouco tempo, num serviço de afiamentos (Frezite Service). 

Para o bom funcionamento do Frezite Service, é essencial que este consiga responder à 
procura do mercado, que consiga ter um serviço ágil e com uma qualidade de excelência. Só 
assim, a Frezite conseguirá prestar um bom serviço ao cliente e acompanhar as ferramentas 
que produz até que cheguem ao fim de vida. 

O Frezite Service caracteriza-se por receber artigos muito diferentes, sendo que alguns não 
são produzidos internamente. Neste setor podem também surgir ferramentas que a empresa 
não tenha conhecimento sobre o seu afiamento, requerendo assim um estudo do mesmo. Este 
serviço caracteriza-se por prazos de entrega muito curtos, sendo por isso o planeamento 
produtivo essencial para evitar atrasos. 

O projeto que serviu de base à presente dissertação de mestrado surge com o objetivo da 
Frezite em querer fazer crescer este setor e rever o seu papel junto dos clientes, ganhando 
assim uma maior proximidade com os mesmos. Para tornar esta expansão possível é 
necessário organizar o setor, aumentando o espaço e redefinindo o layout para melhorar o seu 
fluxo produtivo. 

Ao longo deste projeto foram analisados os diferentes fluxos de cada tipo de artigo e 
realizaram-se estudos de capacidade para obter um planeamento produtivo. As principais 
melhorias obtidas incidiram num melhor acompanhamento da produção, com reflexo na 
redução do número de encomendas em atraso e na consequente melhoria do nível de serviço. 
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Improvement of Flows and Redefinition of Layout in Resharpening 
Service of a Cutting Tools Company 

Abstract 

 

Cutting tools have several applications and are present in almost every industry, being used in 
the processing of wood products, plastics, metals and composite materials. For this reason, in 
this highly competitive sector there is a wide variety of products. With 38 years of experience 
the Frezite company is currentyl in a good position among the leadind manufactures of tools, 
exporting to more than 54 countries. 

Regardless of the sector, an after-sales service is essential for maintaining the good image of 
any company and a high level of costumer satisfaction. At Frezite, this service comes down to 
a grinding process of cutting tools that, after use, suffer from wear, and can be resharpened, 
gaining a sharp edge again. For this reason, Frezite launched a tool resharpening service 
(Frezite Service). 

For the proper functioning of Frezite Service, it is essential that this can answer the demand of 
the market, have an excellence and agile service. In this way, Frezite will be able to provide a 
good customer service and accompanying tools that produce until they reach end of life. 

Frezite Service is characterized by receiving very differ products, some of which are not 
produced internally. In this sector, can also arise tools that the company has no knowledge of 
their grinding process, requiring a study on how to sharpen them. Delivery times are also 
short, so productive planning is essential to avoid delays. 

This project, comes up with the goal of Frezite wanting to grow this sector and review its role 
with its customers, thus gaining a greater proximity to them. To make this growing possible it 
is necessary to organize the sector, increase its space and change the layout to improve 
production flow. 

Throughout this project were analyzed the different flows of each product inside the 
production, and capacity studies were conducted to obtain a productive planning. The main 
improvements were reflected through the reduction of delayed orders and on the consequent 
improvement of the service level. 
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1 Introdução 

A presente dissertação intitulada “Melhoria de Fluxos e Redifinição de Layout na Área de 
Afiamentos de uma Fábrica de Ferramentas de Corte” foi realizada em parceria com a 
empresa FREZITE – Ferramentas de Corte S.A., no âmbito do Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). O 
projeto foi desenvolvido no primeiro semestre do ano letivo de 2016/2017, tendo os trabalhos 
sido realizados nas instalações da empresa, na Trofa. 

Esta dissertação surge da necessidade de um aumento da produção do serviço de afiamentos 
(Frezite Service), tal como da melhoria do nível de serviço. O grupo pretende apostar neste 
setor da empresa, onde prevê um grande crescimento, sendo para isso necessário organizá-lo, 
de modo a alcançar um serviço de excelência e, assim, melhorar a satisfação dos clientes. 

1.1 Grupo Frezite  

A FREZITE – Ferramentas de Corte, S.A., foi fundada em 1978 na Trofa, dedicando-se 
inicialmente ao fabrico de ferramentas para trabalhar madeira, designadamente fresas. O 
grupo tem vindo a crescer e atualmente conta com 4 áreas de negócio distintas, como mostra a 
Figura 1. Atualmente a empresa exporta para mais de 54 países e o seu posicionamento está 
entre as principais construtoras de ferramentas de corte a nível mundial. 

 

 
Figura 1 - Áreas de Negócio do Grupo Frezite (FREZITE) 

Este projeto teve lugar na Frezite Ferramentas Madeira (de agora em diante designada por 
Frezite). A empresa tem como objetivo produzir e comercializar ferramentas de alta 
tecnologia e precisão para aplicação na transformação de madeira, materiais derivados, 
plástico e metais. A experiência adquirida ao longo de mais de três décadas de existência, a 
par de um espírito inovador e o permanente investimento em tecnologia, permitem-lhe 
corresponder aos requisitos mais exigentes e complexos das indústrias de transformação de 
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madeira: serração, carpintaria, mobiliário, processamento de painéis de partículas, bem como 
ao sector de construção.  

Os produtos desenvolvidos e produzidos por esta unidade de negócio distribuem-se pelas 
famílias ilustradas na Figura 2. 

 
Figura 2 - Famílias de ferramentas fabricadas na Frezite (FREZITE 2016) 

1.2 Frezite Service 

Desde 2012 a Frezite começou a prestar serviços de afiamento de ferramentas usadas, o 
Frezite Service, com o objetivo de criar uma maior proximidade com o cliente, assegurando 
assim, um bom serviço pós-venda.  

A este setor chegam não só artigos fabricados pela Frezite, mas também de outras empresas 
concorrentes e produtos que a Frezite não comercializa. É um serviço que recebe uma grande 
diversidade de artigos (Figura 3) e com prazos de entrega muito reduzidos. Por estes motivos, 
é de extrema importância garantir um excelente nível de serviço.  

 
Figura 3 - Diferentes famílias de ferramentas afiadas pelo Frezite Service 
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Este mercado, que a empresa decidiu explorar, é também caracterizado pela elevada 
concorrência e pela possibilidade de crescimento onde a Frezite pode garantir ao cliente um 
serviço de acompanhamento das ferramentas de corte que fabrica ou comercializa, desde que 
são adquiridas até ao seu fim de vida, ou seja, quando já não podem ser mais afiadas. 

1.3 Objetivos do projeto 

A administração da Frezite pretende que o setor de afiamentos apresente um crescimento de 
40% face aos valores atuais, de modo a responder às necessidades do mercado. Pretende 
também que seja um serviço ágil e com capacidade de resposta, tendo prazos de entrega 
competitivos e garantindo uma qualidade de excelência. Para este crescimento a Frezite tem 
também em mente a ampliação do espaço reservado para o Frezite Service, para que seja 
possível a longo prazo ainda crescer mais. 

Para o presente projeto de dissertação foram identificados os seguintes objetivos: 

 Estudar os fluxos atuais no serviço de afiamentos; 

 Criar ferramentas de gestão para medição da capacidade e do nível de serviço; 

 Redesenhar o layout da área do serviço de afiamentos. 

1.4 Metodologia seguida no projeto  

De modo a estruturar este projeto foi estabelecido, numa fase inicial, um cronograma de 
atividades (Tabela 1) para organizar o curto período de tempo de realização desta dissertação. 
Este cronograma inclui uma fase de adaptação e reconhecimento do setor, quer dos processos, 
quer dos fluxos, e ainda um período temporal para poder cumprir os objetivos propostos. 

Tabela 1 - Cronograma de atividades da dissertação 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2

Processo Serras

Processo Ferramentas

Sistemas Informáticos (Narum, M3)

Que indicadores queremos ver diáriamente?

Análise dos fluxos de informação e materiais

Acompanhamento recolhedores

Melhoria Contínua e Kaizen Diário

5 S

Manutenção Autónoma

Gestão de Carga e produção

Planeamento Produtivo

Proposta de layout/recursos

SET OUT NOV DEZ JAN

 

Foi realizado trabalho de campo, em primeiro lugar, para obter conhecimento de todos os 
processos, seguido de recolha de informação, pesquisa bibliográfica, análise de dados e 
desenvolvimento do projeto. Todo este trabalho teve o acompanhamento do orientador da 
Frezite e responsável pelo Frezite Service. Contou-se também com uma grande participação 
dos operadores do chão de fábrica, não só para a aprendizagem necessária dos processos e 
fluxos, como também na implementação de alguns objetivos. 
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1.5 Estrutura da dissertação  

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos. 

Neste primeiro capítulo foi feita uma apresentação da empresa, dos objetivos e da 
metodologia seguida ao longo do projeto. 

No segundo capítulo será apresentado o enquadramento teórico das técnicas e métodos que se 
aplicaram na realização do projeto, tais como: ferramentas Lean e Kaizen, definição de 
layouts, estudo de fluxos e balanceamentos produtivos.  

No terceiro capítulo será feita a caracterização do Frezite Service, onde serão levantados os 
problemas existentes no setor. No início deste capítulo, será também apresentada uma breve 
explicação do que são as ferramentas de corte que surgem no Frezite Service e os respetivos 
processos de fabrico aos quais estas são submetidas.  

No quarto capítulo, serão apresentadas as oportunidades de melhoria propostas e as que foram 
efetivamente implementadas. 

Por último, no quinto capítulo, serão apresentadas as conclusões, sendo também fornecidas 
sugestões de trabalhos futuros na sequência do crescimento previsto para o setor. 
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2 Enquadramento Teórico 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento teórico dos procedimentos e métodos que 
sustentam esta Dissertação. Inicialmente são abordadas metodologias e ferramentas utilizadas 
na gestão, sendo de seguida apresentados temas sobre fluxos de material e informação, tais 
como o planeamento de capacidade e análise de processos. São também apresentados alguns 
modelos de layouts.  

2.1 Toyota Production System (TPS) e Pensamento Lean 

O século XX mudou radicalmente as ideias fundamentais e a forma como se trabalha na 
indústria, fruto de duas grandes alterações criadas no ramo automóvel. Após a primeira guerra 
mundial, Henry Ford e Alfred Sloan (General Motors) transformaram a antiga produção 
artesanal para a produção em massa (Womack, Jones e Roos 2007). Esta alteração acontece 
para economias de escala, com grandes equipamentos, com o objetivo de produzir o máximo 
possível e ao mais baixo custo (Liker 2004). Como resultado, os Estados Unidos da América 
rapidamente dominaram a economia mundial (Womack, Jones e Roos 2007). Depois da 
segunda guerra mundial, Eiji Toyoda e Taiichi Ohno, na Toyota Motors Company (TMC), 
foram pioneiros do Toyota Production System (TPS) e daquilo a que foi posteriormente 
denominado por produção lean. 

Eiji Toyoda e Taiichi Ohno descobriram que a solução para competir com a grande 
concorrência Europeia e Americana, em que era oferecida uma grande variedade de produtos 
a um baixo custo, só iria acontecer quando reduzissem o lead time1 e se focassem em manter 
as linhas de produção flexíveis, o que iria resultar numa melhoria de qualidade, nível de 
serviço, produtividade e uma melhor utilização dos espaços e dos equipamentos (Liker 2004).  
O foco da TMC centrou-se, nas décadas de 1940 e 1950, na eliminação do desperdício (muda) 
de tempo e material em todas as etapas do processo produtivo (desde a matéria prima ao 
produto final). Desta forma o TPS continua a responder a muitos problemas que as empresas 
têm hoje em dia: “the need for fast, flexible processes that give customers what they want, 
when they want it at the highest quality and affordable cost”(Liker 2004). 

O TPS revolucionou toda a indústria e trouxe com ele conceitos como kaizen (melhoria 
contínua), kanban2, sistema pull, muda (desperdício). Este sistema de produção “lean” 
rapidamente se expandiu para outras empresas japonesas, levando à proeminência económica 
atual do Japão, podendo ser descrito, segundo (Liker 2004) com os seus quatro princípios 
chave (como podemos ver na Figura 4). 

                                                 
1Lead time: é o tempo decorrido entre a chegada de um pedido efetuado por um cliente, até que este seja 

entregue. 

2 Kanban: é um sistema de controlo de inventário ou produção que utiliza sinais/cartões para regular os fluxos 
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Figura 4 - Modelo "4P" utilizado pelo TPS (Liker 2004) 

Nos anos 90 surgiu o Pensamento Lean, através da utilização do sistema TPS por outras 
empresas japonesas. A palavra “lean” (magro, sem gordura) é utilizada porque o princípio 
deste sistema sugere a utilização de apenas o necessário, traduzindo-se em menos recursos, 
menos pessoas, menos espaço, menos materiais, menos stocks, menos desvios, menos 
desperdícios, enquanto se melhora a qualidade, a flexibilidade e a satisfação do cliente (Pinto 
2008). Este modo de pensar é a evolução de filosofias como o TPS, o Total Quality 
Management (TQM), o Total Productive Maintenance (TPM) e o Just in Time (JIT). Todas 
estas metodologias são orientadas para a satisfação eficiente das necessidades e expectativas 
dos clientes em constante evolução.  

O pensamento lean pode ser definido num processo de 5 etapas (Womack e Jones 2003): 

 Definir Valor – em termos de produtos específicos, com capacidades específicas, ao 
preço específico, para o cliente específico. Especificar valor de forma precisa é a 
primeira etapa do “lean thinking”, providenciar o produto ou o serviço errado é muda; 

 Identificar o Fluxo de Valor (value stream) – todas as tarefas necessárias para que 
um produto passe pelas 3 principais tarefas de um negócio: resolução de problemas 
(desde o conceito ao design e do departamento de engenharia até lançar o produto), 
gestão da informação (desde que o pedido do cliente é criado, até ao agendamento da 
sua data de entrega), transformação física (desde a matéria-prima ao produto final 
estar nas mãos do cliente); 

 Criar um fluxo fluído – organizando a produção em lotes de trabalho e fazer com que 
o produto não fique parado, que vá circulando. Reduzindo também os tempos de 
setup3 para as máquinas poderem fazer qualquer tipo de produto; 

 Sistemas “pull” através do cliente – ao conseguir converter os departamentos em 
equipas de produto e que os lotes sejam fluídos, é possível que a fábrica produza 
conforme o que o cliente pede, não existindo stock, como disseram Womack e Jones 

                                                 
3 Tempo de setup: tempo necessário para preparar uma máquina ou um processo até que este esteja pronto para 

funcionar. 
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(2003) “you can let the customer pull the product from you as needed, rather than 
pushing products, often unwanted, onto the customer”; 

 Ambicionar a excelência – existindo transparência entre os clientes, os fornecedores 
e os colabores, para que se possa sempre aprender com eles. Desta forma, nunca se irá 
parar de reduzir esforços, tempos, espaço, custos e erros enquanto se oferecer um 
produto que se aproxima mais do que o cliente deseja. 

2.2 Metodologias Kaizen 

Kaizen é uma palavra japonesa que significa “melhorar para o melhor”, contudo é mais 
conhecida como “melhoria contínua”. E tal como Masaaki Imai (1986) afirmou, kaizen não é 
só melhoria contínua, mas sim, melhoria todos os dias, em todo o lado e por todas as pessoas. 
Com esta metodologia surgiram vários conceitos que serão abordados neste subcapítulo como 
os 3M, 5S, TPM e Kaizen Diário. 

2.2.1 3M – Muda, Mura e Muri 

Segundo as metodologias TPS, existem três “Mu” que significam a existência de problemas, o 
Muda (desperdício), o Mura (variabilidade) e o Muri (sobrecarga). O foco incidirá no Muda, 
apesar dos outros 2 M constituem, também, um desperdício. 

Mura significa que existe falta de regularidade nas operações, ou quando um fluxo produtivo 
é interrompido no trabalho de um operador. Muri significa trabalhar em esforço, quer para as 
pessoas, quer para as máquinas. 

 
Figura 5 -  Exemplo ilustrativo dos 3M (adotado de Lean Enterprise Institute (2003)) 

Muda é a palavra japonesa que significa desperdício. Trabalho é uma série de processos ou 
passos começados por várias entradas e matérias primas, sendo concluído no produto final ou 
no serviço. A cada etapa é acrescentado valor ao produto e, assim, o produto avança para 
outro processo e assim sucessivamente. Os recursos em cada processo são pessoas e 
máquinas, adicionando ou não valor ao processo. Assim, e segundo Taichi Ohno, um dos 
grandes impulsionadores do TPS, os muda no gemba (chão de fábrica) podem ser divididos 
em sete categorias (Imai 2012): 

 Muda de sobreprodução – esta fonte de desperdício é uma questão de mentalidade, 
quando existe uma preocupação em que as máquinas avariem, os produtos saiam 
defeituosos e assim é produzido mais do que o necessário; 
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 Muda de inventário – o produto final ou semi-acabado, partes ou matéria-prima 
armazenada num armazém não acrescenta qualquer tipo de valor. Ocupando espaço e 
aumentando o custo operacional, requerendo o armazém, equipamento, sistemas de 
informação e pessoal; 

 Muda de defeitos – os defeitos fazem interromper a produção e despender recursos, 
podendo danificar ferramentas ou máquinas; 

 Muda de movimento – o movimento de pessoas que não adicione valor, é 
considerado como não produtivo; 

 Muda de sobreprocessamento – o uso inadequado da tecnologia ou do design faz 
com que algum processo de fabrico seja um desperdício; 

 Muda de espera - o momento em que o operador se encontra em espera (devido à 
linha não estar balanceada), falta de matéria prima, ferramentas ou consumíveis, ou 
quando monitoriza uma máquina pois é esta que está a acrescenta valor; 

 Muda de transporte – o transporte de material não acrescenta valor ao produto final, 
mesmo sendo uma tarefa essencial da operação. 

2.2.2 Metodologia 5S 

Os 5S são uma metodologia que consiste num conjunto de 5 passos para a organização do 
espaço de trabalho, apoiando a melhoria de processos e envolvendo todas as pessoas como 
uma equipa. O nome desta metodologia provém de 5 palavras japonesas (Imai 2012): 

 Seiri (Organizar/Triar) - Separar o necessário do desnecessário e eliminar o 
desnecessário; 

 Seiton (Arrumar) – Organizar todas as coisas que sobraram do seiri de uma maneira 
organizada; 

 Seiso (Limpar) – Manter o posto de trabalho e as máquinas limpas; 

 Seiketsu (Normalizar) – Fazer da limpeza uma rotina e continuamente praticar os 3 
primeiros passos; 

 Shitsuke (Disciplinar) – Construir autodisciplina, fazendo padrões para que se 
mantenham os 5S. 

Segundo Liker (2004), sem usar os 5S, muito “lixo” fica acumulado ao longo do tempo, a 
cobrir problemas existentes. Os 5S juntos criam um processo contínuo para melhorar o local 
de trabalho, sendo também uma boa forma de fazer com que os problemas fiquem facilmente 
detetáveis, através de uma boa gestão visual.   

Os 5S devem ser aplicados na ordem correta. Começando por triar, deixando apenas o 
necessário no dia a dia para ser possível realizar trabalho de valor acrescentado. De seguida, 
deve-se criar locais permanentes para cada coisa (o operador deve facilmente conseguir 
chegar a qualquer ferramenta ou produto). Depois, deve-se limpar e assegurar que tudo fica 
limpo todos os dias. Posteriormente, normalizar para assegurar os três passos anteriores. E por 
último disciplinar, para que exista uma cultura de melhoria contínua. 

2.2.3 TPM - Total Productive Maintenance 

O TPM é uma filosofia de gestão da manutenção, que visa a melhoria da qualidade dos 
equipamentos. Esta filosofia procura aumentar a eficiência dos equipamentos através de um 
sistema total de manutenção preventiva, aumentando a vida útil dos equipamentos (Imai 
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2012). No TPM os operadores são encorajados a participarem ativamente na preservação da 
condição normal dos seus equipamentos, sendo assim responsáveis pela sua manutenção. 

Segundo Nakajima (1990) para obter um melhor rendimento de uma empresa, devem ser 
eliminadas as seis grandes perdas apontadas pelo TPM: por quebra de equipamento; por 
paragem para mudanças de linhas ou ajustes; por interrupções momentâneas; por redução da 
velocidade de produção; por defeitos ocorridos no processo; por não se atingir os padrões de 
produção. Os principais objetivos do TPM são: 

 Atingir zero defeitos, zero paragens e zero acidentes; 

 Envolver pessoas de todos os níveis das empresas; 

 Formar diferentes equipas para reduzir os defeitos e a manutenção autónoma. 

Segundo Imai (2012) o TPM pode ser implementado juntamente com os 5S, ou numa fase 
posterior. 

2.2.4 Kaizen Diário 

O “Kaizen Diário”, é uma metodologia que surge na sequência de problemas que algumas 
empresas registaram após a implementação de alguns conceitos Lean, por estas não 
conseguirem sustentar as melhorias conseguidas. Segundo o Kaizen Institute (2016) as 
melhorias que não forem sustentadas com indicadores muito provavelmente irão deixar de 
existir, voltando ao ponto inicial. Assim, esta ferramenta permite gerir as melhorias, alterar os 
comportamentos de acordo com as metodologias lean, envolver todos os colaboradores, 
facilitar a implementação de padrões de trabalho e criar uma cultura de melhoria contínua. 

Esta ferramenta, por norma, é apoiada num quadro físico que é colocado no posto de trabalho, 
fazendo com que a informação (indicadores de produtividade) fique visível a todas as pessoas 
da fábrica, para detetar problemas e saber se o setor está a trabalhar conforme o expectável. O 
quadro Kaizen é atualizado diariamente numa reunião de equipa que deve demorar cerca de 5 
minutos. Esta metodologia pode ser implementada em 4 níveis (Tabela 2). 

Tabela 2 - Os quatro níveis do Kaizen diário (adaptado de Kaizen Institute (2016)) 

Níveis Objetivos Ferramentas

Nível 1: Organização de equipas

• Criar reuniões;
• Definir missão da equipa e 

indicadores (KPI);
• Atribuir responsabilidades aos 

membros da equipa.

• Missão e métricas;
• Standards de equipamentos;
• PDCA (planear, fazer, avaliar, agir) 

visual.

Nível 2: Organização de espaço
• Organizar os diferentes 

espaços;
• Manter os espaços organizados.

• 5S;
• Matriz de responsabilidades;
• Planos de treino.

Nível 3: Normalização do 
trabalho

• Adotar os diferentes métodos;
• Reduzir os muda;
• Seguir as normalizações.

• Processo SDCA (normalizar, fazer, 
avaliar, agir);

• Confirmação de processos.

Nível 4: Melhoria de processos
• Resolver problemas difíceis;
• Simplificar e otimizar o fluxo 

de trabalho.

• Estruturar a resolução de 
problemas;

• Mapeamento de processos.
 

2.3 Criação de Fluxos 

A imprevisibilidade dos clientes é uma variável incontrolável. Por este motivo, as 
encomendas variam de semana para semana e de mês para mês. Desta forma, se a produção 
estiver planeada consoante as encomendas, poderemos produzir grandes quantidades numa 
semana, recorrer a horas extra, pressionar os operadores e as máquinas, sendo que, se as 
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encomendas diminuírem, na semana seguinte, os operadores vão ter pouco para fazer e os 
equipamentos serão subutilizados (Liker 2004). 

Podemos então considerar que o fluxo produtivo deve ser balanceado pelo volume e pela 
variabilidade de produtos. Neste subcapítulo irão ser abordados alguns princípios necessários 
para realizar o balanceamento produtivo, começando pelo planeamento de capacidade, 
medição de trabalho e análise de todo o processo produtivo. 

 

2.3.1 Sistemas Produtivos 

Segundo diversos autores, os sistemas de produção podem ser classificados em dois tipos – 
Push e Pull, distinguidos pelo que dá início à movimentação do trabalho. Segundo Hopp e 
Spearman (1995) “o sistema push programa a libertação do trabalho baseado numa previsão 
da procura, enquanto que o sistema pull autoriza o início do trabalho baseado no estado do 
sistema”. Assim, como podemos ver na Figura 6, o sistema push liberta trabalho para um 
processo produtivo de acordo com o planeamento que foi efetuado e os prazos de entrega não 
são modificados consoante o que vai acontecendo durante todo o processo. Pelo contrário, o 
sistema pull só permite a entrada de trabalho em produção quando existe um sinal por uma 
alteração no estado do sistema, sendo este sinal um resultado da conclusão de um trabalho ou 
de uma compra por um cliente. O sistema push está normalmente associado a um sistema 
MRP (Material Requirements Planning), enquanto que um sistema pull é associado ao 
kanban. 

 
Figura 6 - Sistemas produtivos (setas a “cheio” – fluxo de material e setas a “picotado” – fluxo de informação”) 

(adotado de Karmarkar (1991)) 

MRP – Material Requirement Planning 

MRP é um sistema informático que visa determinar e planear (tanto a nível de compra como 
de produção), o número de partes, componentes e materiais necessários para produzir um 
produto (Jacobs, Chase e Aquilano 2009).  

Kanban 

O sistema kanban foi criado com o objetivo de controlar a produção para produzir apenas o 
necessário. O kanban é um sistema de cartões, que se usa para sinalizar reposição à tarefa 
produtiva anterior, ou então para reposição logística. Este sistema faz com que a produção 
seja pull provocando um efeito “cascata” até ao início do ciclo produtivo (Liker 2004). 
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2.3.2 Planeamento de capacidade 

O objetivo do planeamento de capacidade é providenciar uma abordagem para conseguir 
determinar o nível de capacidade total dos recursos – instalações, equipamento, métodos de 
fabrico e a carga da força de trabalho. 

A capacidade pode ser definida como a quantidade de recursos que se pode guardar, receber e 
armazenar, sendo frequentemente vista como a quantidade de produto final que um sistema 
consegue atingir num determinado espaço de tempo. O termo capacidade implica uma taxa de 
saída, ou seja, um número. Assim, podemos quantificar a taxa de utilização da capacidade 
(2.1), podendo saber o quão próximo do seu nível operacional máximo se encontra o setor. O 
nível operacional máximo, é a capacidade para a qual o processo foi desenhado. 

  çã   
 

í   á
 

A capacidade pode ser também flexível, ou seja, com: 

 Layout flexível: máquinas fáceis de movimentar, para ser fácil de alterar; 

 Processos flexíveis: tempos de setup curtos, para poder alterar os produtos em 
produção facilmente; 

 Trabalhadores flexíveis: com diferentes competências para desempenhar diferentes 
tarefas. 

Segundo Jacobs, Chase e Aquilano (2009) para determinar os requisitos de capacidade 
devemos direcionar a procura por linhas individuais de produtos, alocando os produtos em 
toda a rede fabril, devendo fazê-lo em três passos: 

1. Utilizar métodos de previsão para prever a procura de cada produto; 

2. Calcular os requisitos de equipamento e trabalho laboral para satisfazer a procura; 

3. Projetar as horas de trabalho humano e de equipamentos consoante o horizonte do 
planeamento (longo, médio ou curto). 

Quando se fala de prestação de serviços a clientes, o planeamento de capacidade, apesar de se 
poder reger por algumas linhas guias industriais, tem alguns fatores que alteram drasticamente 
o problema. Entre eles destacam-se:  

 O tempo, pois ao contrário dos produtos novos, os serviços não podem ser 
armazenados e a capacidade tem de estar preparada para produzir quando requisitada; 

 A localização, devendo estar o mais próximo do cliente possível. Enquanto numa 
produção industrial os produtos são produzidos inicialmente e só depois distribuídos, 
quando se trata de um serviço prestado, o que acontece é o oposto; 

 A volatilidade da procura é muito superior à de uma indústria tradicional por três 
razões – primeiro porque os serviços não podem ser armazenados para poder satisfazer 
picos de procura; segundo, os clientes interagem diretamente com o sistema produtivo, 
podendo as necessidades e as unidades de um cliente variar drasticamente com outro; 
por último, o comportamento dos clientes influencia a produção diretamente, notando-
-se muito os picos sazonais. 

 

O planeamento da capacidade produtiva em serviços prestados, deve ter sempre em 
consideração a relação diária entre a utilização dos serviços e a qualidade dos mesmos. 
Segundo Haywood-Farmer e Nollet (1991) e como podemos ver na Figura 7, o melhor ponto 

(2.1) 
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operacional ronda os 70 por cento da capacidade máxima. Assim, é suficiente para manter os 
operadores ocupados, dando tempo suficiente para servir os clientes individualmente e com 
alguma capacidade de reserva para poder responder caso existam picos de procura. Na zona 
crítica, os clientes são atendidos, mas a qualidade decresce. Acima da zona crítica, os 
problemas escalam e é provável que muitos clientes deixem de usar o serviço. 

 
Figura 7 - Relação entre taxa de utilização de serviços e qualidade de serviço em função da ocupação 

(adaptado de Haywood-Farmer e Nollet (1991)) 

Curvas de aprendizagem 

À medida que uma fábrica produz um determinado produto, ganha mais experiência nos seus 
métodos produtivos, fazendo reduzir os custos de produção. Esta relação pode ser 
demonstrada por uma curva de aprendizagem (Figura 8).  

 

 
Figura 8 - Curva de aprendizagem 

Segundo Jacobs, Chase e Aquilano (2009), a teoria das curvas de aprendizagem é baseada em 
três premissas: o tempo necessário para terminar uma determinada tarefa ou uma unidade de 
um produto será menor cada vez que será repetida; o tempo decresce segundo uma taxa 
decrescente; o tempo de redução irá seguir um padrão. 
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2.3.3 Medição de trabalho 

O objetivo da medição de trabalho é definir tempos standard para realizar uma determinada 
tarefa de um processo, sendo importante para conseguir planear o trabalho e alocar a 
capacidade, para ter objetivos e conseguir motivar a equipa de trabalho, para avaliar a 
desempenho da tarefa, para conseguir ter referências de comparação com outras empresas e 
para poder analisar melhorias. Existem alguns métodos para a medição de trabalho, sendo os 
mais comuns a medição de tempo com um cronómetro ou a recolha de dados através da 
observação aleatória de tarefas. 

Segundo Jacobs, Chase e Aquilano (2009) a medição de tempos tem três regras: 

 Definir cada elemento de trabalho a medir e a tarefa que se irá medir; 

 Se o operador trabalhar com equipamentos que funcionam de forma automática, deve-
se separar as ações; 

 Qualquer atraso/erro do operador ou do equipamento deve ser considerado como um 
elemento separado. 

Após algumas medições deve-se fazer uma média. Para normalizar o trabalho deve-se ter em 
conta as seguintes equações: 

  ∗    

   
   

º   

  â ∗ ∗ 1 â
 

Para que o tempo normal possa ser aplicado a qualquer operador deve multiplicar-se o tempo 
medido por um rácio de desempenho. O rácio de desempenho ajusta o tempo observado para 
o tempo normal de um trabalhador em específico, ou seja, igual a um se for um trabalhador 
normal, menor que um se for rápido e maior que um se for lento (Vaccaro 2012). O tempo 
standard deve ter em conta as tolerâncias, por razões pessoais (intervalos, ou idas à casa de 
banho), atrasos inevitáveis (falhas no equipamento ou falta de matéria prima) e fadiga do 
operador (física ou mental).  

2.3.4 Análise de Processos 

Um processo é um conjunto de tarefas ligadas por um fluxo, com um princípio e um fim bem 
definido, executadas com o objetivo de criar valor ao cliente (Faria 2016). Os processos 
podem ser de uma só tarefa ou de múltiplas tarefas. Um processo com múltiplas tarefas pode 
ter buffers (armazenamento entre processos) que, se não existirem, podemos assumir que as 
tarefas estão diretamente ligadas. Ao estarem ligadas, podem ocorrer duas situações: ou o 
produto em produção fica bloqueado (blocking), estando a célula da tarefa seguinte ocupada; 
ou a célula da tarefa seguinte é forçada a parar por ficar à espera da tarefa anterior (starving). 

Podemos também caracterizar um processo de duas formas distintas: 

 Make to stock (MTS) – fazer para armazenar; 

 Make to order (MTO) – fazer por pedido do cliente. 

É frequente também, em alguns casos, a combinação do MTS e do MTO, funcionando em 
MTS até uma tarefa do processo e depois em MTO. Este tipo de processo é chamado de 
híbrido (hybrid). 

(2.2)

(2.3)

(2.4)
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Modelação de Processos 

Os processos podem ser modelados em diagramas de tarefas e apresentados de diferentes 
formas. No presente trabalho serão utilizados os seguintes dois tipos de diagrama: 

 Diagramas swimlane (pista de uma piscina) (Figura 9) – nestes diagramas cada 
interveniente no processo tem uma linha (“lane”), de modo a que todas as tarefas desse 
ator surjam nessa linha;  

 
 Figura 9 - Exemplo de um diagrama Swimlane e representação dos seus elementos (Faria 2016) 

 Fluxogramas (Figura 10) – neste tipo de modelação, as tarefas são dispostas de forma 
livre, não existindo linhas para cada interveniente. 

 

 
Figura 10 - Exemplo de um fluxograma e respetivos elementos (Faria 2016) 
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2.4 Layout 

O desenho de layout e de linhas produtivas é um passo crucial para a melhoria dos fluxos, 
quer de material, quer de informação. Aquando do desenho de um layout, procura-se eliminar 
o máximo de operações que não acrescentem valor, quer sejam de transporte, controlo ou 
espera, enquanto se foca em todas as que tiverem valor. Um conceito essencial a ter em conta 
e que tem grande influência para conseguir um fluxo contínuo é o “takt time”, que é o rácio 
entre o tempo disponível para a produção e a procura (num dado período de tempo).  

Segundo Coimbra (2013) o objetivo do desenho de um layout é ter as instalações de produção 
otimizadas para que consigam trabalhar nos padrões de desempenho mais elevados, ou seja: 

 Elevada eficiência em termos de pessoas e máquinas; 

 Alta flexibilidade em termos de volume e variações; 

 Alta qualidade; 

 Menor custo de valor acrescentado por unidade. 

Aquando da criação de um layout é necessário ter em conta alguns aspetos: 

 Especificar os objetivos e os critérios para avaliar o desenho (como por exemplo, o 
espaço necessário ou a distância que cada elemento tem que percorrer); 

 Estimar a procura; 

 O número de operações e o fluxo de todo o processo; 

 O espaço necessário para cada elemento; 

 O espaço dentro das instalações disponível. 

2.4.1 Diferentes Modelos de Layout 

Relativamente aos diferentes tipos de layout, Jacobs, Chase e Aquilano (2009) abordam 
quatro: layout funcional ou de processo, layout por produto ou linha de montagem, layout de 
projeto e célula de produção. Estes são aplicados consoante o fluxo desejado e a produção 
pretendida. 

Layout funcional ou de processo 

Neste tipo de layout as áreas são organizadas por tipo de equipamentos ou funções, como 
podemos ver na Figura 11, em que as máquinas iguais se encontram todas agrupadas.  

 
Figura 11 - Exemplo de layout funcional (Jacobs, Chase e Aquilano 2009) 
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Ao aplicar este layout deve-se ter em conta o custo de movimentação de material entre elas 
para poder minimizá-lo.  Em relação a outros tipos de layout, por norma, o seu lead time é 
elevado, devido às movimentações dos produtos. 

Layout por produto ou linha de montagem 

Este tipo de layout é normalmente utilizado quando o número de produtos diferentes 
fabricados é reduzido e a procura elevada. Os equipamentos e os processos de fabrico são 
organizados pela ordem de tarefas, desde a primeira até à última. O lead time deste tipo de 
linhas deve ser bem definido, requerendo um balanceamento correto. Contudo, este tipo de 
layout, não é muito flexível, pois se existir alguma avaria numa das tarefas, todas as seguintes 
irão parar, parando o fluxo. É um layout comum na indústria automóvel. 

 
Figura 12 - Exemplo de layout por produto (Jacobs, Chase e Aquilano 2009) 

As linhas devem ser desenhadas de modo a reduzir recursos e conseguir manter um fluxo 
fluído, sendo que aqui os bordos de linha são essenciais. Por exemplo, numa linha em “I” os 
operadores podem interagir facilmente uns com os outros e facilita também a adição ou 
exclusão de elementos. Numa linha em “U” os operadores podem manobrar diferentes 
equipamentos, sendo fácil também a inclusão de mais operadores se necessário. 

Layout de projeto 

Neste tipo de layout o produto permanece no mesmo local, sendo as máquinas que vão ao seu 
encontro. Estes tipos de layout são caracterizados por serem utilizados para produtos que por 
norma serão produzidos numa quantidade reduzida, ou seja, serão fabricados poucos artigos 
(podendo ser unitário). Alguns exemplos de utilizadores destes layouts são a indústria 
aeronáutica, onde o produto é de grande dimensão e valor. 

Células de produção 

Este tipo de layout aloca máquinas diferentes em células para produzir produtos que tenham 
formas e processos de fabrico semelhantes, juntando assim os conceitos de uma linha de 
montagem num layout funcional. 

Segundo Jacobs, Chase e Aquilano (2009), este tipo de layout permite melhorar a relação 
entre os operadores, melhorar a sua destreza, reduzir o WIP4 (Work in Progress), a deslocação 
de matéria e o tempo de setup. 

                                                 
4 WIP: trabalho em produção  
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3 Caraterização do Problema 

Neste capítulo será demonstrada a situação em que se encontrava o Frezite Service no 
momento inicial do projeto. Em primeiro lugar, será apresentada uma breve explicação sobre 
as ferramentas que surgem neste setor, assim como, sobre os processos de fabrico utilizados 
no afiamento das mesmas. Posteriormente, será caracterizado o problema, onde serão 
incluídas informações relevantes sobre o funcionamento e o quotidiano do setor. 

3.1 Processo de fabrico – Afiamento de ferramentas de corte 

As ferramentas de corte têm muitas aplicações, podendo trabalhar desde madeira e seus 
derivados, plásticos e metais (algumas das aplicações podem ser vistas no Anexo B). Como 
apresentado na Figura 2, as ferramentas têm diferentes famílias, de modo a facilitar a 
explicação do seu afiamento, irão ser apresentadas 4 divisões diferentes, pela sua construção e 
funcionamento: 

 Serras, em que o material que realiza o corte pode ser soldado ao corpo (HW - 
carboneto) ou então ser o próprio corpo (HS – aço rápido); 

 Ferramentas maciças, em que o material que realiza o corte é o próprio corpo da 
ferramenta (como por exemplo: fresas maciças); 

 Ferramentas de construção soldada, em que os cortantes são de um material mais 
duro que o corpo (HW; HS – aço rápido; ST – aço de alta liga de cobalto; DP – 
diamante policristalino) e são soldados ao mesmo (como por exemplo as fresas com 
furo e as fresas de encabadouro); 

 Ferramentas de aperto mecânico, em que o material cortante é apertado 
mecanicamente a um corpo (como por exemplo: porta-lâminas e jogos de fresas). 

Segundo Dirr (2013) a qualidade de uma ferramenta de corte depende de vários fatores, entre 
eles o corpo da ferramenta, a soldadura, o material do cortante, a qualidade de corte (no qual 
está incluído o afiamento) e a longevidade da ferramenta. 

3.1.1 Afiamento - Serras 

As serras circulares são das ferramentas de corte mais utilizadas. Como é possível observar na 
Figura 13, uma serra na sua configuração mais simples pode ser vista como um disco rotativo 
de simetria axial (Lehnman 2005). Estas ferramentas podem ter os cortantes soldados (serras 
HW) ou ter os cortantes no próprio corpo (serras HS). De modo a perceber o seu 
funcionamento irão ser abordadas separadamente. 

Serras HW 

Estas ferramentas são essencialmente constituídas por um corpo de aço e dentes de corte que 
neste caso, são plaquetes de metal duro (WC+Co) (Almeida 2014). 
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Os cortantes de HW são, como demonstrado em detalhe na Figura 13, pequenas plaquetes 
soldadas em cada um dos dentes da serra. Os dentes são soldados em bruto e depois afiados 
para terem a espessura e o acabamento desejados, quer à lateral (espessura de corte), ao topo 
(diâmetro) ou à face (cara). Os dentes das serras podem ter também diferentes geometrias de 
cortantes, consoante a sua aplicação e o material que cortam (Anexo B) e podem ainda ter 
diferentes ângulos de corte e passo (distância entre duas faces adjacentes).  

 
Figura 13 - Esquema Serra HW (esquerda) e detalhe dos dentes com cortantes soldados (direita) 

(adaptado de Lehnman (2005)) 

As serras, aquando da sua utilização, estão sujeitas a desgaste, ficando com os cortantes 
“boleados” (Figura 14), mas as pastilhas das serras ficam com bastante espessura quando o 
corte deixa de ser perfeito, ou seja, sem aresta de corte. Assim, é possível reavivar as arestas 
de corte das serras, retirando algum material às pastilhas, o que constitui o processo de 
afiamento. Segundo  Swedex (2009) estas arestas podem ser afiadas até uma altura de cortante 
mínima de 2 mm, chegando assim a fim de vida. Caso o cortante esteja partido, pode ser 
dessoldado e soldado um novo, afiado para a mesma medida em que os restantes cortantes se 
encontram. Existem também algumas serras em que há a necessidade de reduzir o diâmetro do 
corpo, sendo esta operação chamada de destalonamento. Segundo Niemeyer (2013), quando o 
raio da aresta de corte excede 0,1 mm, estas podem ser afiadas, dependendo do tamanho do 
cortante, entre 20-25 vezes, como é possível ver na Figura 14. 

 
Figura 14 - Esquema de cortante "boleado" e espessura que perde após ao afiamento (Swedex 2009) 

Segundo Swedex (2009) os principais aspetos a ter em conta no momento que antecede o 
afiamento de uma serra são: máquina de afiar estável com bons rolamentos; serra 
devidamente segura na máquina e fixa próxima do ponto de afiamento; escolha correta das 
mós; medições de afiamento corretas; bom líquido refrigerante. 
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No afiamento, é necessária uma análise à geometria do cortante (Anexo B). O afiamento é 
sempre feito primeiro ao diâmetro e depois à cara, não se alterando nunca a lateral, pois pode 
influenciar o seu funcionamento. No entanto, existem serras em que apenas se afia à cara. 
Quando os cortantes são soldados de novo (reparações), também se afia à lateral para obterem 
a espessura dos anteriores. Os diferentes tipos de afiamentos de serras são apresentados na 
Figura 15, sendo possível ver onde a mó toca nos cortantes, quer no topo do dente, na face ou 
no corpo da serra. 

 
Figura 15 - Operações de afiamento de serras (adaptado de Swedex (2009)) 

Serras HS 

As serras de HS são serras de corte com a mesma geometria das de HW, só que feitas de um 
aço mais duro (normalmente aço temperado) e os dentes de corte são “desenhados” no próprio 
corpo. O processo de afiamento de serras de HS é constituído por 2 etapas. Em primeiro 
arrasa-se a serra para refazer os dentes, limpando até que se possa fazer um dente perfeito 
com a altura desejada. Em seguida são feitos os dentes e depois os chanfros (se a serra os 
tiver). Na Figura 16, estão demonstradas diferentes geometrias de dentes das serras de HS. 

 
Figura 16 - Diferentes geometrias de cortantes das serras de HS (GSP 2016) 

3.1.2 Afiamento – Fresas construção soldada 

As fresas de construção soldada têm um funcionamento semelhante ao das serras, por terem 
os cortantes soldados. Neste caso, a nitidez da aresta de corte é essencial, garantindo que as 
fibras de madeira são cortadas de forma limpa, não sendo esmagadas ou cortadas. O seu 
afiamento resulta de um afiamento da lateral e da face, sendo a aresta de corte produzida pelas 
duas superfícies. As superfícies com bons acabamentos, quase como um “espelho”, têm um 
impacto positivo no trabalho da ferramenta. 
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Figura 17 -  Exemplo de fresas com cortantes soldados 

Segundo Kisselbach (2013), as ferramentas de corte com cortantes soldados de HS ou de HW 
são normalmente afiadas na face de corte, como demonstrado na Figura 18, onde é possível 
observar a mó paralela à face do cortante. Apenas algumas ferramentas são afiadas ao 
diâmetro para garantir que a largura não é alterada. A espessura do cortante determina o 
número de vezes que a ferramenta pode ser afiada. Sempre que uma ferramenta é afiada, o 
ângulo de corte aumenta e o ângulo de saída diminui. 

 
Figura 18 - Exemplo afiamento de fresas (Kisselbach 2013) 

Ao afiar uma fresa irá ser sempre alterado o diâmetro, obrigando o cliente a alterar os 
parâmetros da máquina. Para evitar que este problema aconteça, existem as ferramentas de 
aperto mecânico em que é possível ajustar os cortantes para que o diâmetro não seja alterado. 

3.1.3 Afiamento – Fresas maciças 

Dependendo da sua utilização, o afiamento das fresas maciças pode ser realizado ao diâmetro, 
na hélice (zona de corte) e no topo. Segundo Niemeyer (2013), para saber se uma ferramenta 
está com um bom corte faz-se o “teste da unha”, ou seja, passando com a unha na aresta de 
corte, se lascar um bocado da unha, significa que esta está com um bom corte, sendo um bom 
método para saber se está afiado sem utilizar um microscópio. 

 
Figura 19 - Aresta de corte e respetivas saídas de apara de uma fresa maciça (Niemeyer 2013) 
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3.1.4 Afiamento – Lâminas 

As lâminas são ferramentas de corte que se enquadram no grupo das Wear Parts (Ferramentas 
de Desgaste) que, tal como o nome indica, trabalham ao desgaste, separando o material a 
cortar, contrariamente às serras que cortam através do arranque de apara. Existe uma grande 
diversidade de lâminas, consoante a sua aplicação, podendo, no entanto, ser subdivididas em 
dois grupos: lâminas circulares e lâminas industriais. Estas lâminas são fabricadas em aço de 
ferramenta, sendo que em algumas lâminas circulares são em HS e lâminas industriais em 
HW ou ST (GSP 2016). 

As lâminas circulares são comuns nas indústrias alimentar, cortiça, papel, plástico, borracha e 
também na indústria têxtil. Por sua vez, as lâminas industriais são mais utilizadas na indústria 
florestal, da madeira e do plástico (reciclagem). 

 
Figura 20 - Alguns exemplos de lâminas: circulares; granular; triturar; peletizar plástico (da esquerda para 

a direita) 

O seu afiamento requer sempre duas passagens de uma mó, primeiro para dar saída e em 
seguida para refazer a aresta de corte. Algumas lâminas de menor dimensão apenas são 
retificadas nas “costas”. 

3.2 Organização do setor 

O Frezite Service conta com dois grandes intervenientes: a área comercial e a área 
operacional, mais concretamente, o departamento da produção. A área operacional desdobra-
se em duas áreas, a de logística (gestor de afiamentos) e a produtiva (afiadores). Dentro da 
produção existem 3 células, a de afiamento de serras, de fresas e de helicóides. A área 
comercial possui vários intervenientes, e será detalhadamente explicada em 3.4. 

Para podermos entender a organização deste setor, é apresentada na Figura 21, a distribuição 
do espaço do Frezite Service por células, onde são também apresentadas algumas zonas da 
fábrica que serão relevantes para as próximas secções, como por exemplo o balcão e a zona 
dos vendedores.  
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Figura 21 - Planta das instalações da Frezite onde se encontra a o setor Frezite Service 

As células estão separadas por zonas onde os operadores trabalham e pelo grupo de 
ferramentas que cada uma é responsável por afiar. Assim, existem 3 células distintas para 
afiamentos de ferramentas: Serras, Helicóides e Fresas. Por vezes é necessário subcontratar o 
afiamento de algumas ferramentas a outros setores da fábrica, ou então subcontratar a 
empresas externas, pois o setor não dispõe de máquinas para as afiar, como podemos ver na 
Figura 22. 

 
Figura 22 - Diferentes setores de afiamentos 

No Anexo A encontram-se listados os artigos que são afiados pelo Frezite Service, dispostos 
pela codificação utilizada nas notas de reparações. Destes artigos os que têm de ir para outros 
setores são: lâminas perfiladas (SP06.3) e outras lâminas especiais; reparações de serras 
(SP12), contudo só para soldar cortantes, sendo o afiamento depois realizado na célula das 
serras. Existem também artigos afiados por operadores noutros setores, como por exemplo 
fresas desintegradas e algumas lâminas. Os artigos subcontratados são, essencialmente, as 
serras de fita (SP08). 
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3.3 Fluxos de Material e de Informação 

O fluxo de informação e material no Frezite Service encontra-se apresentado na Figura 23 (a 
azul fluxo material, a laranja informação) e mais detalhadamente no Anexo C. Este fluxo 
compreende o momento desde que o vendedor vai recolher o material diretamente ao cliente 
até ao momento em que o volta a entregar, já afiado. 

 

 
Figura 23 - Swimlane de processos Frezite Service 

O processo é dividido em 9 etapas: 

 Recolha: O vendedor, realiza uma rota semanal para recolher o material dos clientes 
para serem afiados. Por norma o vendedor só visita o cliente uma vez por semana, 
sendo o prazo de entrega de uma semana; 

 Registo de “Nota de Reparação”: O vendedor cria no sistema uma “Nota de 
Reparação” onde regista os diferentes artigos a ser afiados, assim como a respetiva 
quantidade; 

 Descarga em produção: O vendedor deixa o material para afiar na produção; 

 Desembalamento e Verificação: O conferidor compara a “Nota de Reparação” com 
os artigos que chegam ao setor, identificando as serras com o nome do cliente e com o 
código do vendedor, utilizando uma caneta pneumática. Caso seja outro tipo de artigo, 
é colocado num saco ou numa caixa, onde é escrito por fora para além do nome do 
cliente e do código do vendedor, a data de entrega; 

 Lavagem: O conferidor ou o operador realizam a lavagem de cada artigo que chega 
ao setor, pois após ter sido usado, chega com sujidade. A lavagem é feita numa tina 
com uma mistura de água e soda cáustica, a aproximadamente 65 ºC, onde fica 
mergulhada o tempo suficiente para que a sujidade seja removida com a ajuda de um 
dispositivo de ultra-sons; 
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 Afiamento: O processo produtivo deste setor, é esta a operação que acrescenta valor 
ao serviço e o motivo pelo qual as ferramentas chegam à Frezite; 

 Embalamento: O operador volta a abrir a “Nota de Reparação”, na data anterior à 
data de entrega, verificando se todos os artigos se encontram afiados. Caso todos 
estejam afiados, embala as serras nas caixas dos respetivos clientes e anexa os 
restantes artigos que sejam diferentes de serras. Caso falte algum artigo por afiar o 
operador entra em contacto com o vendedor para definir se a encomenda vai na 
totalidade noutro dia ou se é feita uma entrega parcial e, neste caso, fatura apenas o 
que estiver pronto; 

 Expedição: O operador após preparar todas as encomendas para o dia agendado 
coloca-as numa zona de expedição, para os vendedores as poderem recolher. Como 
existem encomendas vindas de outros países o operador pode, por vezes, fazer um 
despacho direto ao cliente; 

 Entrega de material: O vendedor entrega o material afiado ao cliente e volta a 
recolher caso este tenha já artigos para serem afiados. 

O Frezite Service dispõe de dois sistemas de informação distintos. Um sistema onde os 
comerciais registam as notas de reparação, em que introduzem o tipo de artigos e as respetivas 
quantidades, assim como o cliente e a data de entrega. O gestor de afiamentos utiliza este 
sistema para dar entrada do material em produção. Aquando da saída de material, existe um 
cruzamento de informação do sistema de registo para o sistema de faturação. Não existe 
qualquer tipo de sistema de informação para controlo produtivo, só das encomendas e 
respetivos artigos. 

Existe também a comunicação pelo telefone que, mesmo não sendo um sistema de registo 
informático, é essencial para o bom funcionamento do setor, visto que muitas vezes há 
material que chega ao setor pela primeira vez. Desta forma é essencial perceber junto do 
comercial aquilo que o cliente pretende, ou seja, como a ferramenta trabalha, para depois 
internamente a produção poder decidir qual o melhor tipo afiamento a dar. É, pois, crucial 
haver uma ligação direta entre o gestor de afiamentos e o recolhedor. 

3.4 Área Comercial 

O Frezite Service é representado por uma série de comerciais que visitam os clientes Frezite. 
Desta forma, há vendedores que trabalham só com serviços de ferramentas usadas 
(recolhedores) e vendedores de ferramentas novas que também têm clientes que usam o 
Frezite Service para afiar ferramentas usadas. Os diferentes vendedores podem ser divididos 
nos seguintes 5 tipos: 

 Recolhedores (0100 e 0202) – atualmente são dois e trabalham exclusivamente com 
serviços de afiamento, visitando os seus clientes com uma frequência semanal ou 
quinzenal (em alguns casos a frequência pode ser superior); 

 Vendedores e recolhedores (0011 e 1005) – também são dois, e são vendedores de 
ferramentas novas produzidas pela Frezite, realizando visitas constantes aos clientes 
para recolherem material para ser afiado. O vendedor 1005 não vem pessoalmente à 
fábrica, entregando e recolhendo as suas encomendas junto do vendedor 0202; 

 Vendedores (Norte) – recolhem material para ser afiado, mas sem ser essa a sua 
prioridade; 

 Balcão – recolhem material de clientes que entregam diretamente no balcão; 
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 Vendedores fora da Zona Norte – são vendedores de exportação, da zona Sul de 
Portugal e de outros países que enviam as ferramentas por correio. 

Pela diferente natureza de trabalho em que os comerciais operam, a quantidade de ferramentas 
que chega ao setor é muito diferente de vendedor para vendedor, como é possível observar na 
Tabela 3, sendo importante perceber a diferença, pois o fluxo de material quando este chega à 
Frezite varia.    

Tabela 3 - Percentagens encomendas e artigos que chegam ao Frezite Service, distribuídas pelos diferentes tipos 
de vendedores (dados relativos ao período entre Setembro e Dezembro) 

Nº de encomendas Nº de artigos
Recolhedores 46.07 % 42.35 %
Vendedor e Recolhedor 26.48 % 34.47 %
Vendedores (Norte) 7.34 % 3.83 %
Balcão 2.88 % 1.18 %
Vendedores forada zona norte 17.32 % 18.17 %

 

Existem dois tipos distintos de fluxos por onde as ferramentas podem chegar ao Frezite 
Service para serem afiadas: ou são deixadas numa zona específica para o efeito, pelos 
vendedores que vêm à fábrica (os recolhedores e os vendedores da zona norte); ou 
alternativamente chegam por correio e são entregues por um comercial do balcão, numa mesa 
perto do setor de afiamentos. Podemos observar este fluxo na Figura 24, onde é possível ver 
como chega o material à produção depois de ter chegado às instalações da Frezite. 

As ferramentas que chegam por correio são, por norma, depositadas sempre à mesma hora na 
mesa, enquanto que os vendedores vão deixando o material, na zona indicada, ao final do dia. 
Nesta mesma zona, aquando da chegada do vendedor, encontram-se já afiadas e prontas a 
entregar ao cliente as ferramentas que têm data de entrega do dia seguinte. Os diferentes 
horários de entrega de material e de recolha encontram-se detalhados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Horários de carga e descarga de material no Frezite Service, por código de vendedor 

Comercial deixa encomendas na Frezite

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

08:00 - 09:00 0011/0100 0011 0011 0011 0011
14:00 - 16:30
16:30 - 18:00 0001 0001 0001 0001 0001
18:00 - 19:00 0100 0100 0100 0100
19:00 - 21:00 0202(10005) 0202 0202 (1005) 0202 0202

Comercial recolhe/envia encomendas na Frezite

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

08:00 - 09:00 0011/0100 0011 0011 0011 0011
14:00 - 16:30 exp
18:00 - 19:00 0100 0100 0100 0100
19:00 - 21:00 0202 0202(1005) 0202 0202 0202(1005)  

3.5 Área Operacional 

A equipa operacional do Frezite Service é constituída por 5 pessoas: 4 operadores e 1 
elemento de logística (“gestor de afiamentos”). Os 4 operadores dividem-se em 2 equipas 
distintas, sendo 2 do afiamento de serras e 2 do afiamento de fresas, e estão distribuídos pelas 
3 células apresentadas na Figura 21. Estes operadores trabalham em dois turnos, com uma 
pessoa de cada uma das equipas, para garantir um bom nível de utilização das máquinas 
disponíveis. 

Como podemos ver na Tabela 5, a produção trabalha a dois turnos, sendo que os operadores 
vão trocando todas as semanas entre manhã e tarde (representado a laranja). O operador de 
logística (representado a azul) trabalha sempre no segundo turno, de modo a que possa 
interagir com os vendedores e para poder desembalar ao final do dia. 
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Tabela 5 - Horários de funcionamento da produção do Frezite Service 

Operador 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

Serras                 

Fresas                 

Serras                 

Helicóides                 

Logística                 

 

3.5.1 Gestor de afiamentos 

O gestor de afiamentos tem o primeiro e o último papel no processo produtivo do Frezite 
Service, ou seja, desembala, embala e expede as encomendas. Os comerciais, como explicado 
anteriormente e demonstrado na Figura 24, ou deixam as encomendas num carro na zona 
“vendedores” ou então colocam na “bancada” existente à entrada do setor. O gestor de 
afiamentos, antes de desembalar, move o carrinho do vendedor (pela “Carpintaria”) até chegar 
ao setor. Para expedir faz o caminho inverso. Caso seja material para enviar por correio, tem 
que entrar no “Armazém” para realizar a expedição. 

 
Figura 24 - Fluxo de entrada e saída de material no Frezite service 

Tal como podemos ver no fluxograma do Anexo C, o gestor de afiamentos, ao desembalar as 
encomendas, grava no corpo das serras o nome do cliente e o número do vendedor, 
colocando-as em seguida, em cima de uma mesa, separadas por data de entrega. Se forem 
fresas, lâminas ou helicóides, escreve por cima das caixas de onde vieram, o nome do cliente, 
o número de vendedor e a data de entrega e posteriormente coloca-as na célula de afiamento 
(não fica escrito na caixa qualquer tipo de referência ao tipo de fresa que é, ou o número de 
unidades, se bem que pela dimensão das caixas consegue-se normalmente identificar). 

Se for material para outros setores da fábrica coloca numa mesa de uma pessoa responsável 
pela produção de ferramentas novas, para depois fazer a distribuição dos artigos pelos outros 
setores da fábrica. Caso exista alguma serra para reparar ou para verificar o seu empeno, lava-
se, analisam-se os cortantes por reparar, assinala-se e coloca-se num carrinho para ao final do 
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dia levar à produção para as reparar. Por último, se forem artigos para subcontratação, 
identifica com um número de identificação do cliente e tem que os levar ao balcão para 
posteriormente serem afiados fora do setor. 

A lavagem das serras é realizada em conjunto, misturando-se os clientes e organizando-as por 
data de entrega. A lavadora disponível no setor lava até 16 serras de cada vez. Após as serras 
serem limpas, colocam-se em carros organizados por data de entrega. 

3.5.2 Produção 

Como referido anteriormente, o setor é composto por 3 células e cada célula possui um local 
para depositar o material para ser afiado. No caso das fresas, lâminas e dos helicóides os 
artigos permanecem numa caixa/saco após o desembalamento e são depositados na célula 
onde vão ser afiados. Na Figura 25, podemos visualizar o fluxo que os artigos têm até serem 
afiados.  

 
Figura 25 - Fluxos dos diferentes artigos de cada célula 

No caso das serras, os artigos são colocados na bancada por data de entrega, em seguida são 
lavados, colocados no carro de afiamento do respetivo dia, e depois afiados e colocados no 
carro do vendedor. Se forem fresas ou helicóides, o material após ser desembalado é 
transportado pelo gestor de afiamentos até à célula, é lavado à medida que o operador vai 
afiando material (enquanto afia uma encomenda, coloca outra a lavar), e posteriormente é 
afiado e depositado no carro do vendedor. 

Os problemas identificados com este fluxo são: 

 Gestor de afiamentos: 

o Falta de espaço para poder embalar e desembalar: se as serras forem grandes 
tem que arrastar carros e movimenta-se com dificuldade; 

o Distância das estantes: as estantes encontram-se muito longe da bancada e faz 
com que exista muda de transporte e de movimentação de pessoas; 
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o Falta de processos definidos: ao realizar o embalamento, o desembalamento e 
a lavagem ao mesmo tempo, provoca erros. É um muda de defeitos, pelo 
tempo a corrigir o que se fez mal, ou um problema de qualidade se não for 
detetado a tempo; 

o Processo de distribuição de encomendas pelas células de afiamento 
desadequado: o material é depositado na célula das fresas e dos helicóides 
quase à unidade, resultando em muda de transporte. Isto acontece por falta de 
espaço e pela inexistência de um carro de transporte; 

o Procedimentos em falta: sendo um setor onde surgem por vezes ferramentas 
pela primeira vez ou com tipos de afiamentos diferentes, ou que seja necessário 
realizar algo noutro setor, as encomendas ficam encostadas, podendo cair em 
esquecimento - muda de defeitos; 

o Confirmação de material, ao conferir material é utilizado um papel da nota 
de reparação e depois é necessário corrigir pedidos informaticamente - muda 
de sobreprocessamento. 

 Operador da célula das serras: 

o Falta de espaço para poder ter o carrinho de serras para afiar perto das 
máquinas e para ter mais carros de vendedores que por vezes ficam cheios; 

o Desorganização do espaço: o operador tem que se deslocar várias vezes para 
ir buscar serras por afiar e para colocar as já afiadas - muda de transporte; 

o Distância entre máquinas: algumas máquinas encontram-se fora da célula 
das serras por falta de espaço, o que faz com que o operador tenha que se 
deslocar ao longo do turno para verificar máquinas, mais concretamente a 
máquina AF0029 - muda de transporte e de movimento; 

o Falta de preparação de trabalho: o operador verifica um carro completo e 
decide que serras irá afiar, quando poderiam estar organizadas por máquina 
para onde vão (as serras já foram analisadas pelo menos duas vezes antes, no 
desembalamento e na lavagem) - muda de sobre processamento; 

 Operador das células das fresas e dos helicóides: 

o Processos desadequados, ao irem recorrentemente lavar material, existindo 
muda de movimento (isto acontece para evitar troca de artigos, pois não se 
gravam as ferramentas afiadas com o nome do cliente e porque não existe 
espaço preparado para se conseguir lavar as ferramentas sem que se misture 
material); 

o Desorganização do espaço: as duas células deveriam ser uma só pois o 
operador dos helicóides por vezes necessita das outras duas máquinas. Para 
além disso, o setor não dispõe de todas as máquinas necessárias para ser 
completamente independente, tendo estes operadores que se deslocar por vezes 
a outros setores da fábrica - muda de movimento; 

o Falta de gestão visual e planeamento: as caixas das encomendas por afiar 
ficam num local onde não é realizada uma organização por data de entrega. Os 
operadores têm várias vezes que verificar todas as caixas para saber o que têm 
que fazer para o dia e prever o que terão para fazer depois (como se pode ver 
no Anexo F, Figura 57 e Figura 58) - muda de sobreprocessamento e muda de 
defeitos, pois pode induzir o operador a erros e encomendas ficarem 
esquecidas. Para solucionar a curto prazo este problema foi desenvolvido um 
sistema de organização do local onde são colocadas as embalagens; 
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3.5.3 Disposição de equipamentos e afiamentos por célula 

Serras 

Nesta célula são afiadas as serras de HS e as de cortantes soldados de HW. As serras de DP 
são afiadas noutra secção não sendo afiadas pelo Frezite Service. De modo a perceber melhor 
o processo nesta célula encontra-se demonstrado na Figura 26, uma divisão das serras por tipo 
de afiamento. 

Material Tipo de Serras Tipo de Afiamento

Serras

HW (SP01)

Multisserra com 
Raspadores Cara

HW Diâmetro Cara

Trituradores de 
Segmentos Diâmetro Cara

Afiamento 
reparações 

(SP12)
Lateral Diâmetro CaraHS (SP07)

 
Figura 26 -  Divisão de serras por tipo de afiamento 

Esta célula do setor dispõe atualmente de 6 máquinas, sendo a seleção de máquinas a utilizar 
da responsabilidade do operador. As serras em bom estado, ou seja, sem cortantes partidos e 
de geometrias de dentes mais complexa (ex: TF ou DH), são reencaminhadas para a afiadora 
automática. Quando a capacidade desta máquina é ultrapassada, as serras TF ou semelhantes 
podem ser afiadas ao diâmetro numa máquina. Com exceção da máquina de afiar à lateral, 
todas as máquinas, depois do acerto inicial, realizam um ciclo de modo a afiar todos os 
dentes. Relativamente a máquinas para afiar à cara, a célula dispõe de duas máquinas. Assim 
as máquinas disponíveis são: 

 AF 0031 – Afiadora automática que afia qualquer tipo de serra e com qualquer 
geometria de dente com um diâmetro superior a 200 mm. Esta afiadora dispõe de um 
robô com carrinhos que têm uma capacidade para 40 serras; 

 AF 0061 – Afiadora manual, com introdução de parâmetros digitais, afia serras até 
diâmetro 600 mm ao diâmetro. Esta máquina permite o afiamento de qualquer 
geometria de cortante, sendo normalmente utilizada para afiar manualmente as serras 
TF com cortantes partidos; 

 AF 0003 – Afiadora manual ao diâmetro. Esta máquina realiza apenas perfis retos, 
sendo apenas utilizada para geometrias de dentes W ou F; 

 AF 0067 – Afiadora manual de afiamento à cara. Afia todo o tipo de serras; 

 AF 0010 – Afiadora manual de afiamento à cara. Afia todo o tipo de serras, contudo 
os operadores utilizam-na preferencialmente para afiar as multiserras, pois a AF0067 
realiza um mau afiamento por causa do raspador; 

 AF 0048 – Afiamento do corpo das serras. Esta máquina encontra-se na célula das 
fresas; 

 AF 0044 – Afiadora manual de afiamento da lateral. Esta máquina encontra-se na 
célula dos helicóides; 
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 AF 0029 – Afiadora das serras de HS. Esta máquina encontra-se na célula dos 
helicóides. 

O setor de serras recebe uma grande variedade de serras, tanto ao nível da geometria de 
cortantes como do número de dentes e de diâmetro. O diâmetro influencia o desgaste do 
operador pois, se serras com diâmetros superiores a 500 mm são mais pesadas. O número de 
cortantes influencia o tempo de funcionamento das máquinas porque estas realizam ciclos 
para todos os dentes. A geometria do cortante e o tipo de serra influencia a máquina a ser 
utilizada. Na Tabela 6 podemos ver o número de serras em HW que chegaram ao setor num 
ano, assim como a sua distribuição por tipo de serra e geometria de cortante. 

Tabela 6 - Dados de número de serras e respetivas percentagens, por tipo de serra (média de 2015 e 2016) 

Tipo de serra Nº de serras Percentagem
Dentes TF 13 195 37.96 %
Dentes W 16 222 46.67 %

Segmentos 445 1.28 %
Serras c/ raspadores 4 896 14.09 %

Total 34 758 -
 

Na Tabela 7 é demonstrado um dente de uma serra que surgiu no Frezite Service. É possível 
analisar em detalhe o mesmo cortante, em três vistas diferentes, por afiar e lavar, afiado ao 
topo e afiado à cara. O desgaste desta ferramenta é facilmente detetado pela zona arredondada 
na sua aresta (“boleado”) e posteriormente visualiza-se este desgaste a desparecer por ter sido 
retirado material ao cortante (afiamento). Ao longo destas operações é possível ver também o 
desaparecimento gradual do “boleado” (após ter sido afiado ao diâmetro ainda não é possível 
ver uma aresta de “viva”). As figuras presentes nesta tabela são demonstradas com mais 
detalhe no Anexo D. 

Tabela 7 - Diferentes vistas do mesmo cortante para demonstrar os dois tipos de afiamento e o seu efeito 

 

Helicóides 

Na célula de helicóides, são afiadas as fresas maciças e as brocas helicoidais, assim como 
algumas lâminas que requerem afiamentos mais cuidadosos, denominadas por wear-parts 
(Figura 27). Nesta célula encontra-se o operador mais experiente do setor que possui 
competências para operar nas outras duas células. 
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Fresas 
maciças

Broca 
helicoidal

Lâminas do 
tipo wear-parts

 
Figura 27 - Ferramentas afiadas na célula dos helicóides (FREZITE 2016) 

Esta célula dispõe apenas de uma máquina manual AF – 0048, que é utilizada pelo operador 
em quase todas as operações que necessita de realizar. Contudo, caso seja necessário, o 
operador utiliza outras máquinas da fábrica (maioritariamente nas wear-parts). 

Na Figura 28 é possível ver uma fresa maciça afiada no setor, esta apenas foi afiada na hélice 
sendo que após a fotografia foi afiada ao topo. Nas figuras da esquerda, possível verificar a 
zona boleada (a branco) na zona de corte. Após o afiamento verifica-se uma aresta bem 
definida na hélice e o reaparecimento da “ponta”. 

 
Figura 28 - Fresa maciça helicoidal com 3 cortantes, antes e depois de ser afiada (vista de topo e vista lateral) 

Fresas 

Nesta célula são afiadas as fresas de furo, algumas brocas e também as lâminas convencionais 
(Figura 29). 

Fresa com 
encabadouro

Broca 
dobradiça

Fresa 
com furo

Fresa 
desintegrada Lâminas

 
Figura 29 - Ferramentas afiadas na célula das fresas (FREZITE 2016) 
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Neste setor, apesar de os cortantes por vezes serem soldados, não se afiam reparações, que são 
feitas pela produção de ferramentas novas. Esta célula dispõe atualmente de 4 máquinas: 

 AF 0019 e AF 0020 – máquinas manuais utilizadas para o afiamento das fresas de 
furo, brocas e fresas de encabadouro. A diferença entre as duas máqinas é a potência 
do motor e as dimensões sendo usada a AF 0019 para fresas com menor dimensão; 

 AF 0066 – máquina para afiamento de lâminas circulares que tem a possibilidade de 
realização de um ciclo após a introdução dos parâmetros; 

 AF 0032 – máquina para afiamento de lâminas retas, principalmente de aplainar. Esta 
máquina dispõe de um mecanismo que também pode funcionar automaticamente, mas 
com supervisão pois não pára sozinha. 

Esta célula tem também a responsabilidade de afiar fresas desintegradas e lâminas de menores 
dimensões que têm de ser afiadas noutras máquinas da Frezite. 

 

Outros setores 

Algumas ferramentas, por falta de capacidade do setor em termos de máquinas, de formação e 
de pessoas, não são afiadas na produção do Frezite Service. Alguns exemplos são: 

 Serras de fita, corrente furador – por falta de equipamento na fábrica, sendo afiadas 
fora da empresa; 

 Lâminas perfiladas, porta-lâminas, helicóides de grande dimensão (diâmetro superior a 
30 mm), algumas lâminas wear-parts – afiadas noutra secção da fábrica. 

Estes serviços realizados fora do setor fazem com que seja de extrema importância o seu 
acompanhamento para que seja possível cumprir prazos e saber quando ficarão afiadas. 

 

3.6 Análise de carga 

Encomendas 

A carga de material e o número de encomendas que o setor recebe é muito variável, 
acrescendo também o facto de os comerciais realizarem rotas por zonas, podendo ter mais 
clientes numa zona do que noutra, originando picos nas diferentes células do setor por dias da 
semana. Como podemos ver na Figura 30, existe um grande pico de carga na sexta-feira, 
explicado pelo facto de o vendedor 1005 receber as suas encomendas a uma segunda-feira, ou 
seja, estas têm que sair de produção na sexta-feira. 

 
Figura 30 - Material expedido por dia da semana, nos meses de Setembro e Outubro de 2016 
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Esta variação por dia da semana acaba por ser constante ao longo das semanas. Às segundas e 
quartas-feiras chega mais material e à sexta-feira sai mais material de produção. 

Por norma os pedidos de encomendas vêm com datas de entrega de uma semana, para os 
comerciais poderem realizar as mesmas rotas semanalmente. Contudo isto faz com que um 
produto que seja recolhido no cliente a uma segunda-feira chegue ao setor nessa mesma noite 
e tem de ser entregue na segunda-feira seguinte, ou seja, tem de sair da Frezite na sexta-feira, 
dando assim menos de 4 dias úteis para ser afiado. Este serviço caracteriza-se também por 
alguns clientes não aceitarem que a entrega de material seja uma semana depois. Pelas razões 
expostas chegam todos os dias encomendas com prazos de entrega de um ou dois dias.  

 

Tipo de artigos 

Uma análise detalhada aos dados comerciais entre Janeiro de 2015 e Novembro de 2016, 
sintetizada na Tabela 8, permite concluir que foram expedidas 35,9 encomendas por dia, com 
uma média de 7 artigos por encomenda e 251 artigos em média por dia. 

Tabela 8 - Médias de artigos por dia no Frezite Service (Janeiro 2015 até Novembro 2016) 

Célula Código Artigos por dia Artigos por encomenda

Serras
SP01 150 5.5
SP07 1.9 2.2

Helicóides
SP03 9.3 3.8
SP05 11 2.5

Fresas
SP02 12.4 2.1
SP04 11.4 2.3

Lâminas SP06 53.6 9.7
Sub-contratações SP08 1.4 2.1

 

Assim, podemos constatar que em média por dia são expedidas 152 serras, 20,3 artigos 
relativos à célula dos helicóides e 23,8 da célula das fresas (sem contar com as lâminas que 
tanto podem ser afiadas pela célula dos helicóides como das fresas, como explicado em 3.5.3). 

3.7 Planeamento Produtivo 

Conforme referido anteriormente, os comerciais realizam os pedidos de encomendas com 
determinados prazos de entrega e é solicitado à produção o cumprimento dos prazos de 
entrega. Contudo, o planeamento produtivo é difícil de efetuar quando nem todas as 
encomendas têm os mesmos prazos, ou seja, uma semana, ou então pela complexidade de 
afiamento, pelo número de unidades e artigos de cada encomenda, tendo cada artigo um 
tempo diferente para o seu afiamento. 

Desta forma, os operadores vão gerindo as prioridades das encomendas que produzem e 
avaliam diariamente a carga que têm para o dia de trabalho e, se alguma encomenda tiver 
ficado para trás, tentam produzi-la se sobrar tempo. Em casos extremos trabalham horas extra 
ou as encomendas ficam atrasadas. 

Foi detetado que várias encomendas ficavam atrasadas, quer porque alguns artigos 
demoravam mais tempo a ser afiados, quer porque os prazos eram mais curtos, ou porque 
estas eram direcionadas para outro setor e o prazo não conseguiu ser controlado. 
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4 Oportunidades de melhoria implementadas e identificadas 

Neste capítulo serão apresentadas as oportunidades de melhoria identificadas, das quais 
algumas foram efetivamente implementadas. 

Conforme apresentado no cronograma do subcapítulo 1.4, foram implementadas algumas 
metodologias Kaizen, passando pelo desenvolvimento de indicadores e organização do setor, 
promovendo a melhoria contínua no Frezite Service. Para além disso, foram também, 
desenvolvidos estudos, no âmbito do planeamento produtivo, melhoria de fluxos e criação de 
um novo layout. 

4.1 Kaizen Diário 

No início da realização do presente projeto, foi notada a falta de acompanhamento de 
indicadores produtivos e de nível de serviço. Não existindo controlo sobre a produtividade e 
lead time, não era possível conhecer a quantidade de encomendas em atraso, assim como a 
ocorrência de problemas sistemáticos. Por todos estes motivos foi introduzido o Kaizen 
Diário, apenas para a organização da equipa e para análise de indicadores (nível 1). 

Inicialmente foi pensado seguir e analisar indicadores como o lead time, WIP e nível de 
serviço. Contudo, o setor não dispõe de qualquer tipo de registo de artigos que circulem de 
célula para célula, só existindo o registo das notas de reparação (entrada em produção) e 
faturação (saída de produção), como explicado no subcapítulo 3.3. Posto isto, a informação 
que se dispõe é a do registo de entrada e saídas do setor. No entanto, estas entradas e saídas de 
material são feitas em aplicações informáticas distintas, sendo impossível até à data cruzar 
esta informação. Assim, a única informação que se consegue extrair para análise é sobre a 
saída de material de produção (faturação), tendo sido observado que a produção e a faturação 
não coincidem, pois, um produto pode ser afiado num dia e só sair no dia ou na semana 
seguinte. 

Deste modo, foi pedido aos operadores para realizarem um registo manual do número de 
ferramentas que afiam por turno. Para atingir este objetivo foi criada uma folha de registo por 
cada célula de produção, como podemos ver na Figura 31. Na célula das serras foram 
registados tanto o número de serras que se afiam nas máquinas manuais, como na máquina 
automática que requer a montagem de um carrinho (como explicado no subcapítulo 3.5.3). 
Nas células das fresas e dos helicóides foram registados os artigos afiados com as seguintes 
distinções: fresas, brocas, helicóides e lâminas. Para além do descrito anteriormente, também 
se deu início ao registo da quantidade de ferramentas que os operadores do Frezite Service 
afiavam para a produção (quer fossem ferramentas novas, ou ferramentas que a produção 
utiliza para o seu dia a dia). 
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Figura 31 - Exemplo de folha de registo e respetivo gráfico de produtividade no quadro do Kaizen Diário 

No quadro do Kaizen Diário dividiram-se os artigos em três famílias, serras, fresas e lâminas, 
sendo que no quadro se somam os valores registados em cada célula, organizados por estes 
diferentes artigos, para posteriormente ser possível a comparação com os registos de 
faturação. Após os dois primeiros meses de medições, comparou-se a quantidade de artigos 
produzidos com os artigos faturados, e estabeleceu-se um objetivo de produção diário (como 
podemos ver nas Figura 31 e Figura 32, em que as barras verdes e vermelhas permitem 
verificar se objetivo foi cumprido ou não). Verificou-se regularmente a existência de desvios 
bastante acentuados, justificados pela grande diversidade de artigos que surgem diariamente 
(por exemplo, durante o mesmo intervalo de tempo podem ser afiadas 50 lâminas do tipo 
wear-parts ou, alternativamente, apenas 10 lâminas de aplainar). 

Começou-se, também, a registar o número de encomendas em atraso. Para o efeito, apontou-
se a quantidade de encomendas em atraso acumuladas, ou seja, aquelas que já deveriam ter 
saído de produção (o registo foi sempre realizado tendo em conta o que não saiu até à hora em 
que deveriam sair de produção, ou seja a hora em que o comercial recolhe o seu material). 
Adicionalmente foi elaborado um Gráfico de Pareto de Causas de Atraso para rastrear os 
motivos dos atrasos, que poderiam ser: 

 reparações de serras - por requerem a ida para outra seção ou por já estarem soldadas 
e requerem um afiamento diferente;  

 wear-parts - por serem afiamentos mais complexos e para uma grande quantidade de 
artigos; 

 outros setores da fábrica – pois algumas ferramentas vão para outros setores da 
Frezite; 

 falta de capacidade do setor – pois os operadores não conseguiram afiar todas as 
encomendas no tempo previsto; 

 subcontratações – por saírem da Frezite, podendo a empresa a quem o serviço é 
subcontratado atrasar-se; 

 prazos de entrega demasiado curtos – pois algumas encomendas chegam com 
prazos demasiado curtos para o seu afiamento ser possível; 

 avarias/problemas alheios.  
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Figura 32 - Quadro Kaizen diário no Frezite Service 

Implementaram-se reuniões diárias de 5 minutos, juntando toda a equipa, com o objetivo de 
verificar e atualizar os indicadores, definir ações de melhoria, planear o trabalho do dia e 
comunicar entre turnos as principais ocorrências. As reuniões são realizadas às 14 horas, na 
hora de troca dos turnos, aproveitando também para dinamizar o diálogo entre estes.  

4.2 Nível de serviço 

Após a criação do quadro de Kaizen diário foi verificado um elevado número de encomendas 
em atraso, como podemos ver no Anexo E, que contém os registos de medição realizados 
durante os meses de Outubro até Dezembro. É também importante referir que, normalmente, 
as encomendas atrasadas são aquelas que demoram mais tempo a ser realizadas, não podendo 
nunca ser assumido que, sendo a média de encomendas produzidas por dia de 
aproximadamente 37 e o número de artigos 251, se o setor trabalhasse um dia inteiro as 
encomendas em atraso desapareceriam. 

Detetou-se também a existência de encomendas atrasadas que já estavam no setor há mais de 
um mês, o que revelou a não existência de acompanhamento destas situações. Com a criação 
do quadro e do respetivo Gráfico de Pareto de Causas de Atraso, foi possível chamar a 
atenção desta situação e tornar possível o acompanhamento destas situações e tentar 
solucioná-las. A medição do primeiro mês mostrou uma média de aproximadamente 23,2 
encomendas em atraso, valor esse que no mês de Dezembro foi de 5,7. Na Figura 33 é 
possível ver os registos realizados durante os últimos três meses de 2016 e o decréscimo de 
encomendas gradual. 
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Figura 33 - Gráfico de número de encomendas em atraso acumuladas por dia do mês 

No primeiro mês o Gráfico de Pareto de Causas de Atraso revelava a existência de atrasos por 
quase todos os motivos, com particular relevância nas reparações, nos artigos da célula dos 
helicóides e nos prazos de entrega mal colocados pelos comerciais (por descuido ou por serem 
demasiado curtos em relação ao lead time mínimo possível, tendo em conta o processo 
produtivo). 

De modo a solucionar as reparações que ficavam atrasadas, foi feito um melhor 
acompanhamento das serras no outro setor da fábrica e tentou-se alertar os operadores para o 
tempo em que as mesmas já se encontravam no setor. O operador das fresas também ajudou à 
diminuição dos atrasos pois também tinha competências para realizar o afiamento de serras. 

Através de ações de sensibilização com contatos recorrentes, os comerciais começaram a ter 
mais atenção aquando a definição das datas de entrega das notas de reparação. As ferramentas 
que ficavam em atraso nos helicóides surgiam pela complexidade de afiamentos e porque 
nesta célula também surgiam muitas ferramentas novas da produção da Frezite. Esta situação 
continua a acontecer e é atualmente a célula que fica com mais ferramentas em atraso. 

 

4.3 Implementação de 5S 

A natureza do setor de afiamentos implica um grande nível de sujidade. Por um lado, porque 
ao trabalhar com ferramentas usadas existe uma grande quantidade de resíduos que ficam 
depositados no setor, quer seja o material que é deitado fora aquando do desembalamento, 
quer a sujidade que se encontra nas ferramentas, como é possível observar nos restos de 
madeira que vêm agarrados às ferramentas apresentadas na Figura 34. Por outro lado, devido 
aos processos de fabrico manuais de algumas máquinas que criam muita sujidade e geram 
alguns problemas de manutenção, por terem serem antigas e não terem sistemas de aspiração 
incorporados. Por estes motivos, foi crucial implementar a metodologia 5S, onde se revelou 
importante o envolvimento da manutenção ao longo de todo o projeto. 
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Figura 34 - Exemplo de sujidade em ferramentas e no Frezite Service 

A fase de triagem foi crucial, tendo sido eliminados artigos “perdidos”, ferramentas que não 
se utilizavam (como por exemplo mós) e peças que já não eram utilizadas há alguns anos. 
Assim, conseguiu-se ganhar espaço, principalmente nos locais de arrumação, como as 
estantes e os armários.  

A fase de arrumação foi mais lenta, tendo sido identificados os elementos do trabalho diário 
dos operadores, tanto a nível de suportes para o afiamento de serras, como de um armário de 
suporte de afiamento fresas, a mesa de embalamento/desembalamento (onde foram 
delimitadas zonas para identificar visualmente os materiais) e o piso para a colocação dos 
carrinhos de transporte de serras (Figura 35 e Anexo F).  

 

 
Figura 35 - Exemplo de 5S aplicado no setor de afiamentos 

Foi ainda realizada uma análise dos materiais consumíveis requisitados ao armazém, com o 
objetivo de criar um sistema de kanban no setor. Este sistema foi implementado na célula das 
fresas e das serras, colocando cartões (kanbans) de cores diferentes para cada célula, nos 
artigos requisitáveis. Definiu-se um stock mínimo para cada artigo e um ponto de encomenda. 
Deste modo, sempre que algum artigo atinge o stock mínimo, o operador deposita o kanban 
numa caixa (“pedir ao armazém”), como podemos ver na Figura 36. Ao final do dia o gestor 
de afiamentos requisita todo o material necessário de uma só vez (ao invés de requisitar e 
interromper o seu trabalho sempre que faltava material) e coloca os kanbans numa outra caixa 
(“a aguardar”). Este sistema faz com que o material consumível esteja sempre ao dispor do 
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operador quando necessita e com que não haja “urgências” para ir buscar material ao 
armazém, interrompendo o seu funcionamento normal, que abastece os materiais requisitados 
todos os dias da parte da manhã (a norma para este sistema já tinha sido criada anteriormente 
na fábrica para outros setores).  

 
Figura 36 - Aplicação do sistema kanban a materiais consumíveis do setor 

Como é possível ver na Figura 36, podem existir consumíveis que tenham um ponto de 
encomenda de 0. Esta situação acontece porque muitas das mós têm um custo elevado e 
porque a sua utilização é muito reduzida. Ou seja, caso uma mó chegue a fim de vida, existe 
outra que possa não ser a ideal, mas que pode ser utilizada para o mesmo afiamento, sendo só 
utilizada durante um dia. 

Com vista a manter o setor limpo e organizado foi realizado, em conjunto com o 
departamento de Manutenção da Frezite, um “plano de manutenção autónoma” para cada uma 
das máquinas (no Anexo G encontram-se todos os planos desenvolvidos). Neste plano foram 
analisadas todas as máquinas do setor e, em cada uma, foram definidas ações de manutenção 
frequentes (como por exemplo, repor nível de óleo, lubrificar um determinado local), para 
garantir o seu correto e bom funcionamento. Estas ações podem ser diárias ou semanais, tendo 
um local para o operador assinar, garantindo assim que realizou essa ação. Todos os planos de 
manutenção autónoma têm pelo menos uma ação de limpeza, como demonstrado no exemplo 
da Figura 37. 

 
Figura 37 - Exemplo de plano de manutenção autónoma 
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Deste modo, os operadores são sensibilizados a cuidar das máquinas onde trabalham 
diariamente, verificando alguns dos pontos críticos para o seu bom funcionamento, podendo 
aumentar a sua longevidade e diminuir os problemas de manutenção, de acordo com a 
metodologia TPM. A implementação destes planos de manutenção está prevista acontecer em 
parceria com o departamento de Manutenção da Frezite, após ser dada formação aos 
operadores sobre como devem realizar todas as ações incluídas nos planos. Posteriormente, de 
forma regular, um supervisor deverá verificar se as ações estão a ser bem executadas e se o 
setor tem sido limpo da forma correta. 

4.4 Planeamento Produtivo 

A falta de planeamento produtivo é também uma causa de atrasos (apesar de não surgir no 
quadro do Kaizen diário). Atualmente, os operadores trabalham com visão para o que têm que 
fazer para o dia, como referido anteriormente no subcapítulo 3.7, acabando por produzir 
menos num dia e trabalhar a um ritmo mais elevado noutro. Para além disso, se no dia em que 
a carga for superior, não a conseguirem afiar, surgirá um novo atraso. 

Para conseguir um planeamento produtivo num setor com um lead time tão curto e com a 
grande variabilidade que possui, foi projetado realizar o planeamento em três fases: 

 Análise da carga produtiva – conhecer com pelo menos um dia de antecedência a 
diversidade de artigos existentes no setor e o número de unidades a produzir, por cada 
célula de afiamento; 

 Análise da capacidade produtiva – conhecer qual a capacidade máxima de artigos 
afiados com os recursos de máquinas e de pessoas; 

 Diferenciação das tarefas e divisão dos operadores por tarefa – após conhecer a 
quantidade de artigos em produção e o tempo necessário para o seu afiamento é 
possível alocar os operadores para suprimir as variações de carga em cada célula e ao 
mesmo tempo ter os operadores focados numa só tarefa. 

Carga Produtiva 

Inicialmente detetou-se que a carga que entra em produção era dificilmente mensurável, pois 
o software de gestão das notas de reparação não incluía esta funcionalidade, sendo bastante 
morosa a contagem manual dos diferentes tipos de artigos e do respetivo número de unidades. 
Atualmente, este software disponibiliza apenas as “notas de reparação” criadas pelos 
vendedores, que atravessam diferentes estados, como podemos ver na Figura 38: 

 Por conferir: encomendas que se encontram para desembalar; 

 Conferidas: encomendas que já foram desembaladas e se encontram em produção; 

 Bloqueado: encomendas produzidas, mas em que o cliente se encontra internamente 
bloqueado pela Frezite; 

 Produzidas: encomendas já afiadas e saídas do setor. 
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Figura 38 - Software de informação utilizado no Frezite Service 

Como referido no subcapítulo 3.3, após o estado “Produzidas”, a encomenda pode ser 
faturada noutra aplicação informática. Esta aplicação permite obter uma estimativa das 
encomendas existentes dentro de produção e daquelas que necessitam de ser desembaladas. 
Contudo, não realiza uma contagem do número de artigos ou de encomendas. 

Posteriormente à realização do projeto, poderão ser acrescentadas funcionalidades para poder 
ter uma gestão visual mais significativa e para se poder ter uma noção da quantidade de carga 
que existe para ser produzida, por tipo de artigo. A informação dos artigos e a respetiva 
codificação já existe em sistema, como pode ser visualizado na Figura 39, que ilustra uma 
nota de reparação. Desta forma, a implementação destas funcionalidades tornar-se-á mais 
fácil. 

 
Figura 39 - Exemplo de nota de reparação no software informático 
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Estudo capacidade produtiva 

Logística 

Inicialmente foi medido o tempo que o operador logístico demorava a desembalar e embalar, 
pois foi notado que a primeira etapa do processo (Figura 23) era o bottleneck5 do sistema, 
causando atrasos nas encomendas mal eram desembaladas, por não existir uma triagem 
atempada. Assim, se as ferramentas das encomendas fossem todas afiadas no setor, os 
operadores sabiam tardiamente quais eram as tarefas a executar. Se fossem encomendas para 
ir para outros setores ou para subcontratação iriam certamente ficar atrasadas. 

Com o objetivo de melhorar este problema foi utilizado um ficheiro de registo de tempos em 
que se mediram várias etapas do processo, como demonstrado na Tabela 9. A etapa de 
“conferir”, implica confirmar todas as referências, gravar todas as serras e identificar todas as 
caixas e sacos de ferramentas. 

Tabela 9 - Ficheiro de medição de tempos do processo de desembalamento 

Nº de serras Nº de fresas/lâminas Tirar do carrinho Conferir pedido Avançar no Sistema Tempo Total Tempo por unidade (conferir)
2 00:05 00:47 00:15 01:07 00:34

45 00:05 00:47 00:10 01:02 00:01
26 3 00:30 06:30 00:05 07:05 00:15

9 00:05 01:59 00:41 02:45 00:18
1 0 00:05 00:20 00:28 00:53 00:53

5 00:05 01:01 00:10 01:16 00:15
3 00:05 01:51 01:56 00:39

44 15 01:30 25:00 04:00 30:30 00:31
28 0 01:00 07:08 02:57 11:05 00:24  

Ao realizar esta análise foi detetado que as lâminas e as fresas demoram menos tempo que as 
serras a serem conferidas, pois para além de virem várias unidades na mesma caixa, são mais 
leves e mais fáceis de contabilizar. Nas serras, se possuírem diferentes diâmetros e número de 
dentes, a verificação é muito complexa, requerendo mais atenção. A amostra retirada não é 
significativa pois incidiu apenas em 28 encomendas (medições), chegando-se a uma média de 
aproximadamente 4 minutos e 30 segundos por encomenda e de 25 segundos por unidade. 
Não tendo informações sobre a média de encomendas que chegam por dia, serão utilizados os 
valores de encomendas que saem de produção por dia, demonstrados na Tabela 3 do 
subcapítulo 3.6. Assim, se chegarem 39,5 encomendas por dia são necessárias, 
aproximadamente, 3 horas para poder desembalar todas as encomendas. 

O processo de lavagem, como explicado no capítulo 3, não é realizado de forma 
independente, sendo misturado com outros processos. Contudo, foram realizados testes de 
lavagem de serras em série, ou seja, estando uma pessoa alocada a este processo em que 
foram lavadas 160 serras num período de 2 horas, ou seja, 0,75 serras por minuto ou 80 por 
hora. Este processo requer que as serras fiquem um período mínimo dentro da lavadora, 
dependendo da sua sujidade, tendo havido casos em que 2 minutos não foram suficientes. 
Durante o tempo em que as serras estavam a ser lavadas o operador organizou o setor. 

Para o embalamento não foram recolhidos tempos, pois este processo varia consoante a carga 
que sai, como demonstrado no subcapítulo 3.6. O gestor de afiamentos embala as encomendas 
pela ordem das horas a que os vendedores chegam à fábrica (Tabela 4) e só depois de ter 
embalado tudo, é que começa a desembalar. 

Contudo, foi possível detetar que nos dias em que saíam mais encomendas da produção 
(especialmente à sexta-feira), o operador ficava com pouco tempo para desembalar. Às 
segundas e quartas-feiras, que são os dias em que chega mais material, o operador não 
conseguia desembalar tudo, ficando muito material por desembalar e chegando até a um ponto 

                                                 
5 Bottleneck (gargalo): O recurso que limita a capacidade ou a quantidade máxima de produção. 
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em que faltava material para ser afiado, por ainda não terem sido executadas tarefas logísticas. 
Verificava-se assim, um grande problema, por esta tarefa ser bottleneck, porque originava que 
qualquer operador teria que ir ajudar, deixando assim outras encomendas para trás. 

De modo a evitar que isto acontecesse, definiu-se que todo o material teria que ficar 
desembalado. Caso fosse necessário, o operador com menos carga de trabalho, parava de afiar 
para ajudar, mas sempre com a condição de que ficasse tudo desembalado. 

Produção  

Para conhecer a capacidade produtiva num setor com a grande diversidade de artigos e 
diferentes estados de utilização, é necessário determinar o tempo que demora o afiamento de 
cada artigo e a respetiva máquina a ser utilizada. Neste sentido, poderá ser usada uma divisão 
semelhante à utilizada para a codificação de artigos (Anexo A), podendo ser adaptada para 
cada célula e tendo em conta diferentes aspetos, da seguinte forma: 

 Serras: 

o HW (SP01) – por geometria de cortante e respetivo número de dentes (como 
demonstrado na Tabela 6 do subcapítulo 3.5.3); 

o HS (SP07) – por unidade, pois o seu afiamento por norma é semelhante; 

O número de cortantes influencia o tempo de funcionamento das máquinas. O tempo 
de setup neste setor não diminui quando se fazem muitas serras semelhantes pois estas 
podem se encontrar em diferentes estados de utilização, sendo sempre necessária uma 
verificação cuidada. 

 Fresas: 

o Encabadouro (SP02) – por número de cortantes; 

o Furo (SP04) – por número de cortantes, número de operações e tipo de 
afiamento; 

o Lâminas de aplainar – por unidade, pois por norma o afiamento é semelhante; 

o Lâminas circulares – por diâmetro; 

 Helicóides: 

o Fresas maciças (SP05) – por número de cortantes, tipo de afiamento necessário 
e essencialmente se são “up-down” (o que faz com que haja o dobro das 
operações); 

o Brocas (SP03) – por número de cortantes e tipo de afiamento; 

o Lâminas wear-parts – por tipo de lâminas, pois variam de cliente para cliente, 
só é necessário medir uma vez, sempre que chegam umas diferentes. 

Este estudo de capacidade começou a ser feito para conhecer quantas serras de HW era capaz 
o setor de afiar. Tal como referido no subcapítulo 3.5.3 as serras neste setor são afiadas pelo 
topo (diâmetro) ou pela face (cara). O setor dispõe de uma máquina que realiza as duas 
operações AF0031, de duas máquinas de afiar ao diâmetro (AF0061 que afia qualquer 
geometria de cortantes e AF0003 que apenas afia cortantes W ou F) e de duas máquinas de 
afiar à cara (AF0067 e AF0010, sendo esta última mais utilizada para serras com raspadores). 
Desta forma, o estudo realizado foi feito mediante as características das serras, o tempo de 
afiamento (apenas na máquina), o número de passagens (depende do estado de utilização da 
ferramenta, por norma é dada apenas uma passagem, mas pode ser necessário dar 2 ou 3, 
fazendo com que o tempo na máquina seja a dobrar o a triplicar) e o tempo de setup (tempo 
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que o operador demora a colocar a serra na máquina, alterar suportes e anilhas).  Uma amostra 
das medições realizadas encontra-se na Tabela 10. 

Tabela 10 - Registo de tempos da célula das serras 

Tipo de operaçãoMaquina Nº Passagens Diâmetro Nº dentes Tipo dente Set up Processo Tempo por cortante Cortantes por minuto
Cara 0067 1 300 48 W 01:25 02:51 00:03,6 16,84
Diâmetro 0003 1 300 72 W 02:00 08:34 00:07,1 8,40
Diâmetro 0003 1 300 70 W 01:13 06:10 00:05,3 11,35
Cara 0010 2 350 20 R 00:20 03:44 00:05,6 10,71
Total 0031 1,5 300 96 TF 00:50 29:26 00:12,3 4,89
Total 0031 1 300 96 TF 00:50 24:18 00:15,2 3,95
Diâmetro 0061 1,5 400 72 TF 49:35 00:27,5 2,18
Diâmetro 0061 1,5 300 96 W 10:39 00:04,4 13,52
Cara 0010 2 250 18 R 01:39 02:14 00:03,7 16,12
Cara 0010 2 250 18 R 02:01 04:20 00:07,2 8,31  

Foram realizadas 74 medições nas 5 máquinas diferentes, tendo sido analisado o tempo que a 
máquina demora a afiar cada cortante e quantos cortantes corta por minuto. Desta forma, foi 
possível calcular as médias dos tempos, por cortante e cortantes por minuto, de cada máquina, 
chegando assim aos valores apresentados na Tabela 11.  

Tabela 11 - Médias das medições realizadas 

Maquina Set up Nº passagensTempo por serra Tempo por Cortante Cortantes por minuto
Diâmetro 0061 03:01 1,5 18:25 00:11,3 6,48
Diâmetro 0003 01:37 1 07:36 00:07,4 8,42
Cara 0010 00:54 2 04:02 00:05,6 11,02
Cara 0067 01:39 1 05:04 00:04,5 14,17
Automática 0031 01:01 1,5 23:15 00:15,8 3,86  

Importa referir que o tempo de setup da máquina automática é constante pois a máquina troca 
de serras com um braço robótico. O número de passagens médio na AF0031 é de 1,5 porque 
metade das serras requerem 2 passagens (afiamentos graduais), e a restante metade 1 
passagem. Na máquina AF0061 o número de passagens é de 1,5 pois é sempre dada uma 
passagem de afiamento e em seguida outra passagem em que se dá só metade da passagem 
anterior.  

Com estas medições, foi possível conhecer a capacidade teórica de cada máquina, podendo 
calcular a capacidade por hora, por turno e por dia. Para calcular a capacidade por quantidade 
de serras foi utilizada a Tabela 12 que nos dá a média de dentes, por tipologia, de todas as 
serras que chegaram ao setor nos anos de 2015 e 2016.  

Tabela 12 - Média de número de dentes por tipo de serra 

Tipo de serra 2015 2016

Dentes TF 89,71 91,48
Dentes W 48,69 49,09

Segmentos - -
Serras c/ raspadores - -

Total 64,78 69,48
 

Desta forma para as máquinas AF0061 e AF0031 foi utilizada uma média de 90 cortantes por 
serra, na máquina AF 0003 uma média de 50 cortantes, na AF 0010 de uma média 30 
cortantes, pois afia principalmente serras com raspadores (este dado é aproximado pois a 
codificação existente não permite realizar uma análise estatística), e na AF 0067 uma média 
de 70 cortantes (média total pois tanto afia geometrias TF como W). Para efeitos de cálculo 
foi considerado que os turnos são de 6,5 horas (menos na máquina AF 0031) apesar de na 
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realidade serem de 8 horas, contemplando assim os desperdícios, o rácio de desempenho e as 
tolerâncias. Foi possível assim saber qual a capacidade de cada máquina existente no setor 
(Tabela 13). 

Tabela 13 - Capacidades calculadas por máquina 

Maquina t Set up Passagens Turnos Hora Turno Hora Turno Dia Hora Turno Dia
Diâmetro 0061 03:01 1,5 2 259,23 1685,02 2,88 18,72 37,44 2,52 16,37 32,75
Diâmetro 0003 01:37 1 2 505,39 3285,01 10,11 65,70 131,40 7,94 51,61 103,22
Cara 0010 00:54 2 2 330,72 2149,69 5,51 35,83 71,66 5,10 33,15 66,29
Cara 0067 01:39 1 2 832,25 5409,60 11,89 77,28 154,56 8,94 58,13 116,27
Automática 0031 01:01 1,5 3 210,81 1686,52 2,34 18,74 56,22 2,25 17,99 53,98

Nº de serras com t  de setup
Capacidades

Nº Cortantes Nº de Serras

 

O número de serras que podem ser afiadas por dia, com estas configurações, é de 
aproximadamente 136 ao diâmetro e 183 à cara, sem contar com as serras afiadas na máquina 
automática. Assim, o limite de serras que necessitem de dois afiamentos, é de 136, restando 
uma capacidade de 47 serras para serem afiadas só à cara. A máquina de afiamento 
automática trabalha também durante o fim de semana. A capacidade total do setor é 
apresentada na Tabela 14. 

Tabela 14 - Capacidade das máquinas e produção atual 

Diâmetro Cara Atualmente
Manuais 135,97 182,56 90,975
Automática 75,57 75,57 51,25
Total 211,54 258,13 142,23

Condição limite

 

Podemos comparar os valores obtidos com os valores dos registos que foram realizados com o 
surgimento do quadro do Kaizen diário (demonstrado no subcapítulo 4.1). A discrepância 
entre os valores das serras afiadas nas máquinas manuais, é devido à carga de trabalho 
inconstante, fazendo com que as máquinas não estejam a ser aproveitadas ao máximo. 
Relativamente às serras afiadas na máquina automática, para além de a carga ser inconstante, 
por vezes esta não trabalha ao fim de semana e os carrinhos que a alimentam não são logo 
trocados. Através da equação (2.1) foi possível calcular a taxa de utilização desta máquina 
(4.1). 

  

O mesmo estudo realizado na célula das serras foi iniciado na célula das fresas e dos 
helicóides, tendo sido medidos vários tempos. Nestas duas células a medição é mais complexa 
pois não depende só do número de cortantes, dependendo também, da família de ferramentas. 
Contudo, devido à grande diversidade de artigos, à complexidade de afiamentos e às 
máquinas serem quase todas manuais, este estudo não foi concluído por não ter sido medida 
uma amostra significativa. No Anexo H podem ser consultados os ficheiros utilizados em 
ambas as células. 

Diferenciar as tarefas e dividir os operadores por tarefa 

Após a realização do estudo de medições de tempos e de conhecer a capacidade de cada 
processo é possível alocar os operadores às diferentes tarefas. Para este fim é necessário 
investir em planos de formação, para que os operadores sejam capazes de realizar diferentes 
tarefas, e na normalização de processos (como os exemplos do Anexo I, realizados durante o 

(4.1)  
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projeto), para poder garantir que independentemente do operador que as realize, estas são 
realizadas com a mesma qualidade. 

Deste modo, foi contruída uma matriz de competências de cada operador existente no setor, 
demonstrada na Figura 40. 

 
Figura 40 - Matriz de competências operadores Frezite Service 

Através da matriz de competências é possível verificar que algumas tarefas só podem ser 
realizadas por alguns operadores e que outras tarefas podem ser feitas por vários operadores. 
Assim, é demonstrado que se deve investir na formação para que todos possam realizar as 
diferentes tarefas. De modo a conseguir obter alguma flexibilidade para poder alocar os 
operadores a tarefas diferentes, através de uma janela horária, como no exemplo da Tabela 15, 
será possível distribuir os operadores consoante a carga de trabalho no setor. Desta forma, os 
operadores ficam somente focados numa tarefa. O tempo sobrante, se existir, pode ser 
aproveitado para formação, manutenção de máquinas ou limpeza. 

Tabela 15 - Exemplo de organização de operadores por hora 

Operador 6:00-8:00 8:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00

Serras 1 Lavagem Afiamento Afiamento Afiamento

Serras 2 Afiamento Afiamento Formação Fresas Desembalamento

Fresas Afiamento Afiamento Afiamento Afiamento

Helicoides Afiamento Afiamento Afiamento Afiamento

Gestor de afiamentos Embalamento Embalamento Embalamento Desembalamento
 

4.5 Organização do setor 

Como abordado na introdução, a Frezite espera aumentar a produção do setor em 40%, 
planeando aumentar o espaço físico disponível para o Frezite Service (Figura 41). Este 
crescimento irá fazer com que cheguem mais encomendas ao setor. Contudo, todos os 
problemas identificados no capítulo 3 e este aumento de produção, devem ser solucionados. 
Muitos destes problemas surgiram, por causa crescimento do setor nos últimos anos, e pelo 
aumento do número de máquinas, sendo este o motivo de algumas máquinas não estarem na 
célula das serras, estando espalhadas pelas restantes células e de a célula dos helicóides não se 
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encontrar na zona delimitada para o Frezite Service. Posto isto, com uma mudança de espaço 
disponível é possível: 

 Reorganizar as máquinas; 

 Criar um fluxo bem definido e fazer com que o muda de transporte e o muda de 
movimento diminuam; 

 Diferenciar os processos. 

Contudo, foram impostas duas condições para além do aumento do espaço: a do surgimento 
de duas máquinas novas para afiamento de serras e a de a célula dos helicóides ser integrada 
dentro do espaço físico do setor. 

 
Figura 41 - Área disponível e área futura 

4.5.1 Layout Proposto 

Com o aumento do espaço e já com as duas máquinas novas e com a célula dos helicóides 
integrada, a proposta de layout encontra-se na Figura 42. 

Com este layout pretende-se cumprir com três objetivos: 

 Diferenciar bem todos os processos; 

 Possuir um layout de produto na célula das serras, com uma linha bem definida; 

 Aproximar a célula dos helicóides da célula das fresas e criar uma zona apenas para o 
operador logístico. 

 
Figura 42 - Layout proposto 

 

A diferenciação dos processos produtivos surge com a necessidade de os operadores 
atualmente não se focarem apenas num processo, estando por exemplo, a afiar e a lavar 
ferramentas no mesmo período de tempo. A Figura 43 ilustra as principais diferenças entre o 
layout em funcionamento e o layout proposto. 
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Figura 43 - Comparação do layout atual com o proposto 

Com a criação da zona de lavagem, o principal objetivo, é as encomendas só avançarem para 
a produção se estiverem lavadas. Assim, não se misturam artigos sujos com artigos limpos e 
os operadores das células de helicóides e das fresas não necessitam de ir constantemente lavar 
ferramentas. O principal motivo para o fazerem é não trocarem ferramentas, tendo sido 
proposta a criação de uma bancada de lavagem em que será desenhado o mesmo número de 
suportes da lavadora. Desta forma, o operador que irá lavar as fresas, brocas ou lâminas, 
coloca a caixa do cliente na mesa, na mesma posição em que irá colocar na lavadora. Se o 
operador estiver focado na operação de lavagem, não irá trocar ferramentas de clientes. 

Com a criação da zona de logística, o operador tem um espaço reservado onde as estantes se 
encontram bastante mais próximas de si. Desta forma, poderá estar a desembalar e a embalar 
sem ter que recorrentemente ir à procura de caixas. Neste local existirão espaços para o 
carrinho do vendedor e para vários carros para pousar serras, podendo colocá-las logo no 
carro para posteriormente serem lavadas. Existiu também a preocupação de aproximar o 
operador logístico da zona dos vendedores, para este poder ter um contacto mais próximo e 
encurtar a distância ao armazém para realizar a expedição de material. Este contacto com o 
vendedor permite trocar impressões sobre a satisfação do cliente e discutir casos de artigos 
novos no setor. 

A distância entre a logística e a produção também foi considerada, construindo uma “barreira” 
entre a lavagem e a produção, para permitir que os operadores se concentrem no afiamento, 
tendo já todos os artigos a ser afiados próximos das máquinas e prontos para o gestor de 
afiamentos poder embalar assim que necessário. 

A célula dos helicóides foi colocada do lado da célula das fresas para os operadores, como 
trabalham em horários desfasados, não se cruzarem e porque o afiador de helicóides por vezes 
necessita de utilizar as máquinas que estão na célula das fresas. Desta forma, poderá ser mais 
fácil também qualquer tipo de formação entre estas duas células.  

Na célula das fresas foi proposta uma bancada de grande dimensão para poder facilitar a 
organização do trabalho. 

Na célula das serras foi proposto um layout em linha, em que se colocaram as máquinas de 
afiar ao diâmetro em primeiro lugar, pois são a primeira etapa do processo de afiamento de 
serras, e as de afiar à cara em seguida. Foi criado um espaço próximo de cada máquina em 
que é possível colocar um carrinho de serras. Desta forma, é possível abastecer serras à 
máquina após a lavagem e é possível realizar uma triagem para colocar as serras com 
geometrias de dentes TF próximas das AF 0061, colocar as multiserras com raspadores 
próximas da AF 0010 e colocar as restantes máquinas próximo da AF 0003. 

Por último, as máquinas com menos utilização, a máquina utilizada para afiar as reparações à 
lateral e a máquina destalonamento, foram colocadas também em linha, por trás da célula das 
serras. Nesta zona foi deixado espaço para futuras máquinas que sejam adquiridas. 
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4.5.2 Processos internos 

Aliado à proposta de layout, e como abordado anteriormente, existe a necessidade de mais um 
operador. Com o setor organizado e com a disposição de máquinas e células pretendidas, os 
operadores existentes são capazes de afiar as cargas que vão chegando. Caso existam picos 
produtivos, com mais um operador é mais fácil alocar pessoas aos trabalhos. Este operador 
seria alocado ao desembalamento, à lavagem, à triagem e à organização do trabalho diário de 
cada afiador. Deste modo, o gestor de afiamentos conseguia embalar e verificar (que 
atualmente não realiza, existindo alguns erros e problemas de qualidade), contactar com mais 
frequência os vendedores e acompanhar os artigos destinados a outras células. Desta forma, é 
apresentada na Figura 44, o processo proposto e os respetivos horários. 

Desembalamento
22h – 02h

Lavagem, 
Triagem e 

Organização
02h – 06h

Afiamento

06h – 22h

Embalamento e 
expedição

08:30h – 18h

Cliente

Chegada de 
material

(até as 20h)

 
Figura 44 - Processo proposto e respetivos horários de funcionamento 

O aumento da equipa permitirá alterar os horários do setor, sendo o desembalamento, a 
lavagem e a triagem efetuados no turno da noite, após todos os vendedores terem 
descarregado o material. Desta forma, nenhuma encomenda fica por desembalar e afiadores 
ficarão com as cargas previamente organizadas. Os afiadores continuarão a trabalhar em dois 
turnos, tal com na situação atual, e o gestor de afiamentos trabalhará durante o turno de 
funcionamento do armazém da Frezite, para poder estar disponível para contactar com os 
vendedores. Este processo obriga a que a produção tenha todo o material do dia pronto mais 
cedo para que seja possível embalar. 

Este novo operador deverá também ter formação no afiamento de serras para poder pôr a 
trabalhar a máquina automática, pois por vezes chega material num dia que tem que começar 
a ser afiado durante essa noite para poder sair no dia seguinte. 

Trabalhar com mais um operador e com um turno noturno aumenta os custos de recursos 
humanos do setor. Contudo, o aumento da capacidade produtiva, da melhoria da qualidade e 
da resposta, da diminuição do número de atrasos, da diminuição dos custos de manutenção e 
da organização do setor, irá aumentar as vendas e os resultados operacionais. 

4.5.3 Melhoria de Fluxos 

Na Figura 45 são apresentados os fluxos de material propostos, onde a lavagem a todas as 
ferramentas é realizada logo após o desembalamento, e só depois é efetuada a triagem pelas 
diferentes células. O objetivo é concentrar a deslocação de material para a produção e para a 



Melhoria de Fluxos e Redefinição de Layout na Área de Afiamentos de uma Fábrica de Ferramentas de Corte 

50 

zona logística de uma só vez, abastecendo a célula das fresas e dos helicóides com 
ferramentas lavadas de uma vez, com um carrinho próprio para o efeito. No fim do processo 
todo o material é transportado de volta para ser embalado. Nas serras, abastecem-se as 
máquinas e quando tudo estiver afiado volta a ser colocado num local próximo da lavagem 
para ser embalado. 

 
Figura 45 - Fluxos de material propostos 

 

Este fluxo resolve os seguintes problemas identificados no capítulo 3: 

 Falta de espaço – devido à área disponível e reorganização das máquinas; 

 Organização de trabalho e máquinas – com a reorganização das máquinas, e um 
aumento da proximidade entre as mesmas; 

 Distância entre máquinas, estantes e armários – facilitando o trabalho dos 
operadores, e minimizando os muda de transporte e movimentação; 

 Processo de lavagem bem definido – fazendo com que todas as deslocações de 
lavagem dos operadores desapareçam, fazendo o processo de lavagem todo de uma 
vez. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Nos últimos anos o setor de afiamentos da Frezite teve um crescimento pouco acompanhado, 
justificado pelo facto de não produzir ferramentas novas, e por ser um setor mais sujo e em 
que as ferramentas não têm tanto valor acrescentado para a Frezite. Contudo, o setor de 
afiamentos tem excelentes resultados operacionais, devido a não ter stock de produto acabado 
ou de matéria prima, utilizando apenas recursos humanos, máquinas convencionais e 
consumíveis. A Frezite projeta, para o setor de afiamentos, um crescimento de 40%, e tal 
acontecerá quando o setor for capaz de dar resposta à procura, satisfazer as necessidades dos 
clientes sempre que estes requererem e fazer todo o tipo de afiamentos. 

Os objetivos definidos no início deste projeto foram todos concretizados. Ou seja, foi 
realizado um estudo dos fluxos no Frezite Service, assim como foi desenhado um novo 
layout, onde foram melhorados estes fluxos. Foram também criadas ferramentas de gestão 
para medição da capacidade e do nível de serviço. Para além destes objetivos estabelecidos, 
foram também diminuídas as encomendas em atraso, foi desenvolvido o quadro de Kaizen 
Diário, foram implementados os 5S, foram desenvolvidos Planos de Manutenção Autónoma e 
foi iniciado um estudo para um planeamento produtivo. 

Após terem sido analisados os dados e evidenciados os potenciais de melhoria, a partir do 
momento em que o setor mudar de disposição e aumentar o seu espaço físico, será possível ter 
um fluxo bem definido. O acréscimo de um operador fará com que o setor aumente a 
capacidade de resposta, com que consiga dividir melhor as tarefas e, possivelmente, fazer com 
que os restantes operadores consigam aprender a realizar tarefas diferentes, adquirindo 
competências para trabalhar em qualquer célula. Este setor, por ser de prestação de serviços, 
como enunciado no subcapítulo 2.3.1, deve trabalhar a 70% da sua capacidade máxima, por 
forma a ter capacidade para responder a picos e à variabilidade da procura. 

No âmbito do presente projeto de dissertação foi proposta uma solução para poder ter um bom 
planeamento produtivo. Contudo, será necessário realizar medições de tempo para cada grupo 
de artigo, fazer registos de ferramentas diferentes, e em diferentes estados para ter uma 
amostra significativa. De seguida, com uma média por unidade, será possível saber quanto 
tempo demora cada tipo de artigo. Após estas medições, acrescentando tempos de setup e de 
deslocações, poderá ser estimado quanto tempo demora uma encomenda a ser feita. Assim, e 
agrupando os produtos existentes em produção, será possível distribuir os operadores pelas 
tarefas. 

Será também necessário, adaptar o sistema informático para poder dar mais informações ao 
gestor de afiamentos (subcapítulo 4.4), como por exemplo, sobre quantidades de produtos em 
produção e sobre a carga de trabalho que, atualmente, ainda se encontra em fase inicial. Com 
esta medida será possível melhorar a utilização dos recursos disponíveis, para poder ser 
utilizado todo o registo de informação sem recurso a notas de reparação em papel. A 
introdução de um computador com ecrã táctil para o gestor de afiamentos poder verificar as 
encomendas poderia melhorar a rapidez do processo. O planeamento produtivo poderá 
também ser realizado de forma automática pelo sistema informático. 
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Frequentemente surgem ferramentas “novas” que nunca foram afiadas por este setor, sendo 
crucial formar os operadores sobre a forma de realizar o afiamento. Nesta situação é 
necessário criar uma ligação mais direta com o vendedor para conhecer as condições de 
trabalho da ferramenta em questão, sendo importante o gestor de afiamentos ter mais 
disponibilidade para acompanhar estes casos, para que não fiquem esquecidos. Estas novas 
ferramentas criam novas oportunidades para o setor, sendo uma possibilidade de a Frezite 
ganhar novos clientes. 

Evidenciaram-se, ao longo de todo o projeto, problemas relacionados com o facto de as 
máquinas existentes serem convencionais. Sempre existirá sujidade nas ferramentas, mas nas 
máquinas poderá ser melhorada com o plano de manutenção autónoma proposto no 
subcapítulo 4.3. Contudo, muitas das máquinas, por serem antigas, não dispõem de sistemas 
de aspiração próprios e algumas delas criam muita sujidade para o exterior, sugerindo-se a 
construção de blindagens ou uma revisão do sistema de escoamento do líquido usado no 
afiamento de ferramentas. 

Outra sugestão para o aumento da capacidade e da organização do setor de afiamentos é a 
aquisição, ou recondicionamento, de máquinas que permitam tornar este setor independente, 
podendo eventualmente também ter uma célula só para afiar reparações, onde se poderia 
também soldar cortantes. As máquinas que, a curto prazo, terão mais interesse, por chegarem 
muitas ferramentas para que necessitam que passar por elas, são para verificação de empeno e 
para afiamento de fresas desintegradas e de lâminas de pequenas dimensões. 

A nível pessoal, o projeto descrito nesta dissertação, foi muito aliciante. À medida que o 
projeto foi avançando e o reconhecimento do funcionamento do setor foi aumentando, foram 
ultrapassadas as dificuldades iniciais e os problemas existentes neste setor foram detetados, 
tendo existido preocupação em implementar novas ideias e novos métodos. No decurso do 
projeto foram realizadas ou propostas melhorias. Contudo, nem todas as melhorias propostas 
foram realizadas pois o setor nunca parou, tendo funcionado sempre e com o objetivo de 
entregar as encomendas no prazo necessário. 

Em suma, nesta dissertação foram apresentadas várias propostas que devem continuar a ser 
estudadas para conseguir obter um bom planeamento produtivo. Após o aumento de espaço e 
alteração de layout, irão surgir certamente grandes melhorias, quer para os operadores como 
também para a Frezite. 
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ANEXO A: Codificação e diferentes artigos Frezite Service 
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ANEXO B: Informações técnicas de serras (FREZITE 2016) 
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ANEXO C: Fluxograma Frezite Service 
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ANEXO D: Exemplo de cortante afiado no setor 

Visto de topo 

 
Figura 46 - Vista de topo de cortante antes de ser lavado 

 
Figura 47 - Vista de topo de cortante após ser afiado ao diâmetro 
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Figura 48 -  Vista de topo de cortante após ser afiado à cara e ao diâmetro 

Vista de lateral 

 
Figura 49 - Vista de lateral de cortante antes de ser lavado 
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Figura 50 - Vista de lateral de cortante afiado ao diâmetro 

 
Figura 51 - Vista de lateral de cortante afiado ao diâmetro e à cara 
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Vista de 20º à lateral e 45º de topo 

 

 
Figura 52 - Vista de 20ª à lateral e 40ª ao topo de cortante antes de ser lavado 

 
Figura 53 - Vista de 20ª à lateral e 40ª ao topo de cortante depois de ser afiado ao diâmetro 
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Figura 54 - Vista de 20ª à lateral e 40ª ao topo de cortante depois de ser afiado ao diâmetro e à face 
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ANEXO E: Gráficos encomendas em atraso 

 
Tabela 16 -  Encomendas em atraso (mês de Outubro de 2016) 

 
Tabela 17 - Encomendas em atraso (mês de Novembro de 2016) 
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Tabela 18 - Encomendas em atraso (mês de Dezembro de 2016) 
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ANEXO F: Implementação 5S: Antes – depois 

 
Figura 55 - Disposição de anilhas usadas no afiamento de serras – organização e gestão visual 

 
Figura 56 - Organização de anilhas com identificadores de diâmetro 
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Figura 57 – Organização de trabalho na célula dos helicóides 

 
Figura 58 - Organização de trabalho na célula das fresas 

 
Figura 59 - Organização de bancada com delimitações para melhor organização 
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Figura 60 - Organização da bancada de lavagem e criação de locais próprios para utensílios de limpeza 

 

 
Figura 61 - Organização de ferramentas e consumíveis utilizados na célula das serras com colocação de um 

armário e respetiva organização, especialmente das mós 
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Figura 62 - Organização mesa de apoio da máquina AF - 0029 

 

 
Figura 63 - Organização e alteração da mesa de apoio na célula das serras  
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ANEXO G: Planos de Manutenção Autónoma 
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ANEXO H: Ficheiros de medição de tempos células de fresas e helicóides 

Fresas 
Maquina Código Tipo Fresa Nº Ferramentas Nº de operações Preparação trabalho Acerto de máquina Troca de mós Acerto intermédio Processo MDF Processo total Troca de Ferramentas Troca Total Verificar e Limpar Tempo total

0032 SP06.1 Lâmina aplainar 3 1 08:28 25:24 01:37 03:14 00:20 28:58
0019 SP04.01 Z4 V4 1 16 02:25 01:30 00:30 05:36 05:36 01:00 11:01
0020 SP02.01 Enc Z2 4 2 00:02:00 03:41 00:30 00:50 03:20 00:30 01:30 02:01 13:02
0020 SP02.01 Enc Z2 1 2 00:01:30 00:50 01:24 01:24 00:07 03:51
0020 SP05 Topo 1 04:27 04:27 04:27
0020 SP02.01 Enc Z2 1 2 01:58 01:58 00:21 00:21 00:30 02:49

Desintegrada SP04.04 Z12 1 12 00:00:30 05:11 14:06 14:06 00:00 02:00 21:47
0019 SP04 Z4 2 4 00:00:20 01:50 00:29 01:30 03:47 01:54 11:22 00:30 00:30 02:20 18:21
0020 SP03.04 craneana 1 1 00:00:30 02:48 03:26 03:26 00:00 00:30 07:14
0032 SP06.1 Lâmina aplainar 4 1 00:00:20 06:10 04:02 35:40 35:40 00:00 04:30 50:42  

Helicóides 
Código Tipo Fresa Nº Ferramentas Preparação trabalho Acerto de máquina Trocar posições Acerto intermédio Topo Helice Outros tipos Processo Total Troca de Ferramentas Troca Total Verificar e Limpar Tempo total Tempo total por unidade
SP05 U-D_Z2 1 00:01:40 00:01:20 02:46 02:39 17:04 17:04 00:57,0 26:26 26:26,0
SP05 Z3 1 00:01:13 00:04:13 02:53 02:53 01:40 09:59 09:59,0
SP05 Z1 2 00:01:00 03:00 00:40 02:57 28:50 00:25 00:25 00:35 38:02 19:01,0
Valmet Contra-lâmina 22 00:05:00 03:41 05:00 01:00 21:00 01:20 02:49:01 07:41,0
SP03.01 Z4 1 04:29 01:54 08:02 09:56 00:00 01:32 00:15:57 15:57,0
SP03.01 Z2 4 04:05 01:35 01:00 01:30 02:30 00:23 01:09 00:21 00:18:13 04:33,2
SP03.01 Z2 4 05:01 01:35 01:20 03:51 05:11 00:20 01:00 00:21 00:29:44 07:26,0
Brintons Móvel 17 00:01:15 08:16 07:31 04:20 04:20 01:05 17:20 01:48:02 06:21,3
Brintons Fixo 12 04:27 02:08 03:30 03:30 00:51 09:21 00:57:56 04:49,7
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ANEXO I: Normalização de processos 
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