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Resumo 

O contexto fabril atual impõe claramente uma otimização e uma gestão eficiente de todos os 

recursos existentes, de forma a reduzir custos e maximizar lucros. Sendo assim, revela-se 

essencial o estudo profundo de todos os processos existentes, tendo em vista a melhoria dos 

fluxos de informação e material. É nesta perspetiva que surge o projeto na secção de Pintura. 

Na secção de Pintura as frentes dos aparelhos produzidos na empresa são fabricadas, passando 

fundamentalmente por duas etapas, de corte e estampagem, em prensas e por uma etapa de 

quinagem. Posteriormente, são inseridas numa linha de Pintura automática, para serem 

fornecidas às células e linhas de montagem finais, pelo que é uma secção que se revela fulcral 

no contexto global da fábrica.  

Esta secção apresenta um défice de capacidade produtiva, o que implica trabalhos em turnos 

suplementares com acumulação desmensurada de material, causando problemas ao nível do 

espaço para armazenamento, da organização da secção e do cumprimento das normas de 

segurança. Sendo assim, a utilização de ferramentas Lean como o mapeamento da cadeia de 

valor e o diagrama spaghetti, aliadas à observação direta dos processos e ao contacto no chão 

de fábrica com os operadores, foi possível idealizar um novo conceito de produção. Este 

conceito passa por desagrupar o processo de obtenção de frentes, com o produto intermédio a 

ser armazenado antes de ser quinado. 

A alteração proposta permite então ganhos consideráveis ao nível da capacidade produtiva, 

com um aumento de 9 pontos percentuais, que podem ascender até aos 13 pontos percentuais 

com a integração de um novo operador. Este incremento na capacidade produtiva apresenta 

também consequências relevantes ao nível da capacidade de armazenamento, ponto vital neste 

projeto. 

Por um lado, considerando o armazenamento de produto intermédio, antes da linha de Pintura, 

o novo conceito proposto traduz-se num ganho de capacidade de armazenamento de 51%. Por 

outro lado, considerando o armazenamento de produto acabado, após a linha de Pintura, estas 

alterações processuais possibilitam um aumento de capacidade de armazenamento de 52%. 

Resultando, assim, num balanço global de 51,5% ganhos ao nível de armazenamento de 

produto. Para além destes dados quantificáveis, tais mudanças contribuem ainda para a 

eliminação do turno de produção suplementar, para o aumento da organização e para a 

possibilidade de cumprir todas as normas de segurança. 

O projeto teve ainda um segundo foco, ao nível de armazenamento da matéria-prima. As 

alterações propostas neste campo resultam em duas opções, a primeira de otimização das 

estantes já utilizadas, com ganhos de 12,5% no armazenamento de matéria-prima. A segunda, 

consistia num aumento das estantes existentes, com um incremento de um nível de 

armazenamento e com um aumento consequente no armazenamento de 31,3%. 

Em suma, o desenvolvimento do projeto permite não só ganhos ao nível da capacidade 

produtiva e da capacidade de armazenamento, quer de produto, quer de matéria-prima, mas 

também gera melhorias ao nível da organização da secção e das condições de segurança. 
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Industrial Layout - Information and Material Flow 

Abstract 

The current industrial manufacturing context clearly implies optimization and efficient 

management of all existing resources, in order to reduce costs and maximize profits. 

Therefore, an in-depth study of all existing processes is essential, targeting to improve the 

material and information flow. It is in this scope that the project appears in the Painting 

section. 

In the Painting section, the fabrication of covers of the units produced in the company go, 

essentially, through two stages: cutting and stamping, in presses, and afterwards a stage of 

bending. Thereafter, they are inserted into an automatic painting line to be delivered to the 

final cells and assembly lines, so it is a section that becomes vital in the overall context of the 

factory. 

This section presents a deficit of productive capacity, which implies additional shift work 

with uncontrolled accumulation of material, causing problems in storage space, section 

organization and safety compliance. Therefore, the use of Lean tools such as value stream 

mapping and spaghetti diagram, along with direct observation of the processes and contact 

made in the shop floor with operators, allowed to idealize a new concept of production. This 

concept involves ungrouping the process of obtaining covers, with the intermediate product to 

be stored before bending. 

The change proposed thus allows for considerable gains in production capacity, with an 

increase of 9 percentage points, which may be up to 13 percentage points with the addition of 

a new operator. This increase in production also has relevant consequences for the level of 

storage capacity, a crucial point in this project. 

On one hand, considering the storage of intermediate product, before the painting line, the 

new concept proposed results in a storage capacity gain of 51%. On the other hand, 

considering the storage of finished product, after the painting line, these process changes 

allow an increase in storage capacity of 52%. These results in an overall balance of 51.5% 

gained at the product storage. In addition to these quantifiable data, such changes also 

contribute to the elimination of additional production shifts, an increase of organization and 

the ability to meet all safety standards. 

The project also had a second focus on the storage of the raw material. The changes proposed 

in this field result in two options. The first one, to optimize the shelves already used, with 

gains of 12.5% in the storage of raw material. The second, to grow the existing shelves, with 

an increase in storage level and a consequent increase in storage of 31.3%. 

In sum, the development of the project allows not only gains in terms of production and 

storage capacity, in product and raw material, but also in improvements in the organization of 

the section and safety conditions. 
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1 Introdução 

O presente projeto de dissertação foi desenvolvido em ambiente empresarial na Bosch 

Termotecnologia SA, em Aveiro. Neste capítulo é feita uma apresentação do grupo Bosch e 

mais especificamente da fábrica em Aveiro onde se desenvolveu o projeto. Seguidamente, é 

feito um enquadramento do projeto, dos seus objetivos e da metodologia utilizada no decorrer 

do mesmo. Por último, faz-se uma explicação em relação à estrutura do documento. 

1.1 O grupo Bosch  

O grupo Bosch, fundado em Estugarda no ano de 1986 por Robert Bosch como sendo uma 

“oficina de mecânica de precisão e eletricidade”, é atualmente líder mundial no que toca ao 

fornecimento de tecnologia e serviços. Tem como foco principal a inovação e o 

desenvolvimento constante, inspirados na filosofia do seu fundador de que a força inovadora 

do grupo é a base para a continuidade do crescimento do mesmo. 

Quanto à sua estrutura acionista, a Fundação Robert Bosch possui 92 por cento das ações da 

Robert Bosch GmbH, o que permite autonomia empresarial suficiente para salvaguardar o 

futuro da empresa com investimentos significativos e planeamento a longo prazo. As restantes 

ações estão na posse da família Bosch e da Robert Bosch GmbH. 

O grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de 450 subsidiárias e empresas 

regionais presentes em aproximadamente 60 países. Atualmente a empresa emprega mais de 

390 000 colaboradores em todo o mundo, que contribuíram para uma faturação de 73,1 mil 

milhões de euros em 2016. 

Em Portugal, emprega cerca de 3 800 colaboradores, revelando-se um dos principais 

empregadores industriais a nível nacional. Registou, em 2016, vendas superiores aos 900 

milhões de euros, sendo que cerca de 90 por cento da produção é exportada para cerca de 60 

países, destacando-se a Alemanha, Reino Unido, EUA, Turquia e Argélia.  

O grupo está divido a nível operacional em quatro área de negócio: Soluções de Mobilidade, 

Tecnologia Industrial, Tecnologia de Energia e Edifícios e, por último, Bens de Consumo. A 

Bosch Termotecnologia SA, na qual foi realizado o projeto em questão, está inserida na área 

de negócio de Tecnologia de Energia e Edifícios. 

1.2 Bosch Termotecnologia SA 

A 17 de março ano de 1977, a Vulcano iniciou a sua atividade em Cacia-Aveiro, na área de 

produção e comercialização de esquentadores a gás, tendo por base um contrato de 

licenciamento com a Robert Bosch para a transferência de tecnologia utilizada na produção de 

esquentadores da sua marca Junkers. Em 1983, a marca Vulcano foi introduzida em Portugal, 

tornando-se rapidamente líder do mercado nacional, pela qualidade dos aparelhos produzidos, 

pela estratégia de vendas e pela assistência pós-venda. 
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Cinco anos mais tarde, a empresa foi adquirida pelo Grupo Bosch, transferindo para Portugal 

competências e equipamentos e iniciando-se assim um processo de especialização dentro do 

grupo. Desde esta data passou também a designar-se Vulcano Termodomésticos SA.  

Desde 1992, a empresa para além de líder do mercado europeu, passa também a ser o terceiro 

maior produtor de esquentadores a nível mundial. Esta data marca também a altura da criação 

de um Centro de Investigação e Desenvolvimento (I&D) na própria empresa, com 

competências na conceção e desenvolvimento de novos produtos.  

Em 1998, a Bosch passa então a ser a única acionista da empresa e em 2008 a denominação 

da empresa acaba mesmo por se alterar para Bosch Termotecnologia SA. É, mais uma vez, de 

destacar o investimento constante na investigação e desenvolvimento, com o mais recente a 

ser realizado em 2016, com um investimento aproximadamente de 25 milhões de euros num 

novo edifício de I&D em Aveiro. 

A empresa produz uma vasta gama de produtos (anexo A) que, atualmente, podem ser 

divididos em 2 grupos principais, os aparelhos a gás (responsáveis por 80 por cento das 

vendas) e os aparelhos elétricos (responsáveis por 20 por cento das vendas). Dentro destes, 

são de destacar os seguintes: esquentadores (GWT) que são termo-domésticos com 

capacidade de fornecimento de água instantaneamente quente para consumo doméstico 

industrial; caldeiras (GZT) que são aparelhos semelhantes aos anteriores, mas mais 

desenvolvidos, que para além de fornecerem água quente instantaneamente conseguem 

também fornecê-la por acumulação, servindo como sistema de aquecimento central; CKD’s 

(completely knocked down) que são conjuntos, completos ou parciais, de componentes 

constituintes de modelos específicos da Bosch preparados para serem montados 

posteriormente noutros países. Estes são a solução encontrada para os problemas 

alfandegários resultantes da importação de esquentadores; peças de substituição (SP’s) que 

são produtos com baixos volumes de produção, mas muito rentáveis na perspetiva da fábrica, 

estão associados à política da Bosch de fornecer, quer aos seus clientes, quer aos seus postos 

de assistência técnica, peças de substituição durante 15 anos. 

A Bosch Termotecnologia SA, quer a nível funcional, quer ao nível de infraestruturas está 

dividida em três áreas principais: 

 Administração: responsável pela coordenação de todos os projetos e atividades 

relacionadas quer com a divisão de Termotecnologia, quer com a Bosch e de todos os 

recursos da empresa. 

 Investigação e Desenvolvimento: responsável pela investigação, desenvolvimento e 

conceção quer de produtos existentes quer de novos produtos, de forma a responder da 

melhor forma às necessidades e alterações do mercado. 

 Produção: responsável pela fabricação de aparelhos e respetivos componentes, 

engloba colaboradores diretos e indiretos que trabalham diariamente, em contacto com 

os processos que geram valor e com os problemas inerentes aos mesmos. Área que 

tem como focos principais a melhoria contínua dos processos produtivos, o 

cumprimento das metas estabelecidas, a garantia de qualidade e a motivação e 

segurança de todos os colaboradores envolvidos.  

Esta estrutura é mais facilmente compreendida através do organigrama da empresa (Figura 1): 
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Figura 1 - Organigrama Bosch Termotecnologia SA 

1.3 Enquadramento e objetivo do projeto 

O projeto em questão foi realizado sob a tutela do departamento TEF, mais especificamente 

na divisão TEF3. Este departamento integra as funções técnicas e de serviços na fábrica, de 

forma a manter, apoiar e desenvolver os processos de fabricação em curso, bem como novos 

processos, instalações e equipamentos. Serve diretamente a produção, dando apoio ao nível de 

prestação de serviços, know-how, inovação e colaboração. 

O desenvolvimento do projeto “Layout Fabril – Fluxos de Informação e Material” ocorreu 

essencialmente na secção de Pintura. Esta é a secção onde são produzidas as frentes dos 

aparelhos fabricados na empresa, através de prensas que cortam e estampam platinas 

metálicas em frentes. Estas frentes são posteriormente pintadas numa linha de pintura 

electroestática. De seguida, são transportadas para as células ou linhas de montagem finais 

para formar o aparelho. 

O plano de produção destas células e linhas finais, clientes internos da secção de pintura, 

controlam o ritmo e níveis de produção desta secção. O objetivo é garantir sempre as 

necessidades do cliente, havendo em cada turno um responsável por planear e organizar a 

produção, tendo em conta as encomendas do cliente final.  

Na fase inicial do projeto, a secção possuía duas zonas de armazenamento, uma de produto 

em bruto por pintar) e outra de produto acabado (pintado), e tinha como princípio base 

funcionar num sistema de produção puxada. Contudo, tal sistema não se verificava, mas sim 

um sistema de produção em avanço com lotes de grandes quantidades que não garantiam 

FIFO (princípio que define que o primeiro item a ser produzido é o primeiro item a ser 

consumido) e em turnos suplementares sucessivos, algo que leva ao armazenamento de 

material por toda a secção e a uma dificuldade extrema ao nível da organização do fluxo de 

informação.  

Sendo assim, o projeto tinha como objetivo estudar toda a situação atual, desenvolvendo um 

modelo que fosse capaz não só de organizar a secção de forma a garantir o cumprimento de 

todos os princípios de segurança e de todas as normas Bosch, mas também capaz de aumentar 

a capacidade de armazenamento em 50 por cento, otimizando ainda o armazenamento de 

matéria-prima e ferramentas. 

A resolução dos problemas nesta secção é um assunto fulcral e prioritário da fábrica devido ao 

facto desta secção ser a secção gargalo da fábrica, produzindo componentes para todas as 
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outras secções. A otimização desta revelava-se essencial não só para a melhoria da eficiência 

da fábrica, mas também para haver possibilidade de receber novos produtos. 

O projeto foi desenvolvido em parceria com o instituto Kaizen e com o apoio de todos os 

responsáveis e colaboradores da secção. 

De forma a caracterizar e compreender o processo e destacar as oportunidades de melhoria 

foram realizados workshops para mapear a cadeira de valor (VSM) e para idealizar/projetar a 

cadeia de valor futura (VSD). Para além disto, foram ainda organizadas sessões de 

brainstorming com os colegas do instituto Kaizen e com os colaboradores da secção para 

criação de um conceito totalmente novo que fosse capaz de quebrar o paradigma da secção e 

aumentar a capacidade de forma significativa. Simultaneamente a todos estes passos 

destacados, foram realizadas atividades diretas na secção, que passaram por recolha de dados, 

cálculos de área, análise de tempos de ciclo, entre outras, de forma a convergir para um 

modelo consistente e capaz. 

 

1.4 Metodologia 

O método e as fases de maior importância seguidas durante a realização do projeto foram as 

seguintes: 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

Relativamente à organização da dissertação, esta está dividida em cinco capítulos essenciais, 

que por sua vez, estão também eles divididos em diferentes subcapítulos. 

Recolha de Informação e Caracterização do 

Estado Inicial 

• Compreensão do funcionamento da secção 

• Recolha de dados de produção 

• Cálculo de áreas 

• Registo de tempos de produção 

Análise do Estado Inicial 

• Realização de workshops de VSM 

• Identificação dos problemas da secção 

• Utilização do excel para análise de dados 

Discussão de Metodologias e do Conceito a 

Implementar 

• Sessões de Brainstorming 

• Criação do novo conceito de produção 

Proposta de solução 

• Apresentação do conceito 

• Comparação do estado inicial com o estado 
proposto 

Implementação do Novo Conceito 
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O primeiro capítulo, é um capítulo introdutório, em que se apresenta a empresa, as respetivas 

atividades e produtos, assim como o enquadramento do projeto e a metodologia seguida no 

mesmo. 

No capítulo seguinte, abordam-se os temas teóricos mais relevantes para a elaboração da 

dissertação, desde o sistema de produção Lean até ao sistema de produção utilizado na 

empresa. 

Seguidamente, no terceiro capítulo, é feita uma caracterização da situação inicial, detalhando 

os processos, os fluxos de informação e de material. É também neste capítulo, que são 

apresentados os problemas identificados e oportunidades de melhoria, a partir de análises 

feitas no âmbito do projeto. 

O capítulo quatro refere-se à proposta de solução, com explicação detalhada de cada um dos 

pontos, evidenciando-se ainda as melhorias alcançadas e principais resultados. 

Por último, o no quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões do projeto, assim 

como perspetivas para trabalhos futuros. 
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2 Enquadramento Teórico 

Ao longo deste capítulo é feito um enquadramento teórico dos conceitos que suportaram o 

desenvolvimento do projeto. 

Aborda-se então o sistema de produção Lean e algumas das ferramentas essenciais deste, 

visto ser este a base para o sistema de produção utilizado na empresa. Referem-se e explicam-

se ainda conceitos relevantes na perspetiva da fábrica, como o sistema kanban, os diferentes 

tipos de supermercado e o balanceamento de linhas produção. Menciona-se também o 

conceito de layout, assim como objetivos e princípios para criação do mesmo. 

Por último, faz-se uma abordagem ao sistema de produção Bosch, das suas normas e 

ferramentas essenciais. 

2.1 Produção LEAN 

É um sistema de produção que veio substituir a ideia de produzir em grandes quantidades, de 

produzir em massa. A palavra “Lean” significa em português magra e sistemas Lean têm 

como objetivo produzir a quantidade certa, no momento certo, conseguindo desta forma 

maiores níveis de eficiência com menos recursos, menos espaço e menos tempo (Womack e 

Jones 2003). 

2.1.1 Princípios Básicos 

Um sistema de produção Lean foi definido por Womack e Jones (2003) em 5 princípios 

fundamentais  

 valor: consiste em compreender claramente as necessidades do cliente, de forma a 

direcionar a produção, alinhando as atividades que acrescentam valor ao produto e que 

o cliente vai estar disposto a pagar. 

 cadeia de valor: refere-se ao conjunto de todas as ações efetuadas para se obter um 

determinado produto, englobando todas as tarefas críticas, desde a conceção ao 

lançamento, da ordem à entrega e mesmo da transformação da matéria-prima em 

produto acabado. 

 fluxo: passo que sucede a criação da cadeia de valor. Deve ser promovida a criação de 

um fluxo contínuo entre todos os departamentos/secções de forma a eliminar stocks 

intermédios, tempos de espera e interrupções. 

 produção “puxada” (pull): após a criação de fluxo, deve ser implementado este tipo 

de produção, controlada pelo cliente, isto é, produz-se apenas a quantidade necessária 

para satisfazer a procura do cliente, minimizando-se assim stocks e desperdícios de 

produto. 
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 perfeição: por fim, o conceito central do pensamento Lean, que consiste na procura 

contínua da perfeição, sempre com a consciência que esta nunca será amplamente 

alcançada, isto é, ter sempre presente o conceito de melhoria contínua. 

2.1.2 Desperdícios 

Quando se tem em conta o pensamento Lean e um sistema de produção Lean, tem-se como 

um dos objetivos principais a eliminação de desperdício. Sendo assim, tal como refere 

(Breyfogle III 2003), para que a eliminação do muda (termo japonês utilizado para descrever 

desperdício, ou seja, toda a aplicação desnecessária seja de materiais, tempo ou recursos) seja 

bem sucedida é fulcral defini-lo claramente, identificar a causa, planear a sua eliminação e 

posteriormente tomar as medidas para prevenir o seu reaparecimento. 

Acerca do muda, (Rich, et al. 2006) identificou mesmo 7 tipo de desperdícios: 

 Superprodução (ou produção em excesso): refere-se ao desperdício recorrente da 

acumulação excessiva de material, não só devido a uma produção em maior 

quantidade do que a requerida pelo cliente, mas também devido a uma produção 

antecipada em relação à data objetivo. 

 Stocks: consequência não só de produção em excesso ou antecipada, mas também de 

peças semiacabadas que se acumulam entre processos ou postos. Stock representa um 

custo para empresa, pois é um valor que se encontra a depreciar com o tempo, 

ocupando espaço e sem retornar qualquer valor para a empresa. 

 Processamento inapropriado: consiste na existência de etapas no processo que não 

acrescentam qualquer valor ao produto do ponto de vista do cliente. 

 Má qualidade ou defeitos: refere-se à produção de produtos não conformes, que têm 

que ser sujeitos a correção ou mesmo sucatados, todo o custo consequente deste tipo 

de produtos é suportado pela empresa e muitas vezes agravado pelo facto de se 

converter em horas suplementares de produção e utilização de materiais/produtos 

extra. 

 Transporte: refere-se ao transporte de material, produtos ou informação ao longo da 

fábrica, que não acrescentam valor ao produto e ainda têm associado o risco de 

danificar o que está a ser transportado. 

 Espera: tempo não produtivo seja de operadores, materiais ou máquinas, que muitas 

vezes não são controlados ou contabilizados. 

 Movimentação: consiste no movimento de pessoas, ferramentas e máquinas que, por 

erro na estruturação do processo, não acrescentam valor ao produto final e que por isso 

se revelam um desperdício. 

2.2 Ferramentas Lean 

2.2.1 Mapa da cadeia de valor 

Mapeamento da cadeia de valor, ou VSM (Value Stream Mapping) – termo em inglês que se 

refere à mesma ferramenta - permite ter uma visão geral de todo o processo quer ao nível de 

fluxo de materiais quer ao nível de fluxo de informação, identificando com maior facilidade 

desperdícios e oportunidades de melhoria. (Rhoder e Shook 2003) 

É uma ferramenta qualitativa que utiliza um conjunto de símbolos standard (representados no 

Anexo B), distinguindo processos, materiais e informações (Jacobs e Chase 2011), que 

contem dados resultantes de medições reais ao processo, tais como: tempo de ciclo, nº de 
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operadores, tempo de mudança de ferramenta, OEE, percentagem de defeitos e tempo de 

produção. O mapa é desenhado tendo em conta a ordem do processo e não de acordo o layout 

da fábrica. 

Primeiramente, este mapeamento permite ter uma noção do estado atual do processo, mas a 

ferramenta Lean pressupõe também a realização de um mapeamento do estado futuro, VSD 

(Value Stream Design) em inglês, representando as melhorias e alterações que se preveem ser 

implementadas. (Jacobs e Chase 2011) 

2.2.2 5S’s  

Esta ferramenta Lean quando aplicada amplamente por todos os envolvidos permitem 

alcançar o ambiente de trabalho ideal dentro de uma determinada organização. Tem como 

base cinco palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke.  

Sendo assim, segundo (Lean Enterprise Institute 2014), Seiri que significa triagem, visa a 

separação e classificação de todos os objetos do posto de trabalho em degradado, obsoleto, 

repetido, pouco utilizado, frequentemente utilizado ou crítico. Tendo em conta a classificação 

devem ser tomadas ações em conformidade, convergindo assim no segundo S, Seiton que 

significa Arrumação. Sendo que o material degradado, caso ainda tenha utilidade e reparação 

deve ser reparado. No caso do material obsoleto, deve ser sucatado da forma correta. O 

material repetido deve ser armazenado num local de reserva, sem que haja necessidade de 

proximidade do posto de trabalho. No que diz respeito ao frequentemente utilizado, há que ter 

o cuidado em colocá-lo próximo do posto de trabalho. Por último, o classificado como crítico 

deve ser colocado no próprio posto de trabalho. Para além dos conceitos anteriores, Seisou 

refere-se à limpeza e lavagem do posto de trabalho e de tudo o que está relacionado, como 

ferramentas e equipamentos. De notar, que este conceito promove não só boas condições de 

trabalho, mas também uma melhor imagem ao próprio posto de trabalho e à respetiva 

empresa. Seiketsu, significa normalização em português, e diz respeito ao processo de criação 

de standards para facilitar a aplicação de todas as condições anteriores a toda a 

organização/empresa. Por último, Shitsuke invoca a disciplina, algo necessário para garantir 

que os conceitos anteriores são mantidos constantemente, num âmbito de melhoria contínua. 

2.2.3 Digrama Spaghetti 

A criação de um digrama spaghetti, ou diagrama de esparguete, permite obter uma 

visualização aérea dos fluxos quer de pessoas, quer de materiais dentro de uma determinada 

secção ou fábrica. É a representação, à escala ou não, de todas as rotas existentes num 

determinado espaço, assemelhando-se assim a um prato de esparguete e justificando o nome 

da ferramenta (Townsend 2012). De forma a enriquecer a informação obtida podem ainda ser 

acrescentados tempos e distâncias a cada uma das rotas.  

Sendo assim, esta ferramenta Lean revela-se muito útil para realçar desperdícios associados a 

deslocações desnecessárias e/ou repetitivas. 

2.2.4 Trabalho Standard 

A criação de trabalho standard permite atingir um estado de fluidez nos movimentos dos 

operadores, que minimizam/eliminam de forma eficaz os desperdícios (já referidos no 

capítulo 2.1.2). Têm por base a criação de trabalho de valor acrescento tendo em conta o 

ponto de vista do cliente, no menor espaço de tempo e com a qualidade ideal.  

Sendo assim, a criação de trabalho standard consiste na criação de documentos claros, 

simples e visuais, que contenham a informação suficiente para realizar o processo da forma 

mais eficiente e eficaz. A implementação e o acompanhamento desta ferramenta facilitam a 
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deteção de eventuais desvios, revelando-se a base para a melhoria contínua. É uma ferramenta 

muito útil para cooperação e partilha de experiências dentro das organizações. (Coimbra 

2009). 

2.2.5 Análise ABC 

É uma técnica de formação de classes que tem como principal objetivo estabelecer um grau de 

controlo apropriado para cada produto tendo em conta a sua procura ou utilização. Baseia-se 

na Lei de Pareto. Pareto verificou que, em Milão no século XIX, 80 por cento da riqueza 

estava distribuída por 20 por cento da população, criando-se assim a regra 80-20. Regra esta 

que se revela válida para grande parte das situações de inventário. (Carvalho 2010) 

Sendo assim, a divisão de produtos é feita da seguinte forma: 

 Produtos tipo A: cerca de 20% dos produtos correspondem a 80% da procura; 

 Produtos tipo B: cerca de 30% dos produtos correspondem a 15% da procura; 

 Produtos tipo C: cerca de 50% dos produtos correspondem a 5% da procura. 

 

 

Figura 2 Gráfico de análise ABC 

2.3 Fluxo Contínuo 

Segundo (Rother e Harris 2008), o conceito fluxo contínuo refere-se ao processamento de um 

produto através de uma movimentação direta de posto para posto, uma peça de cada vez. Esta 

é a forma que conduz a um aumento de eficiência no processamento de materiais, uma vez 

que minimiza os recursos utilizados, reduz o lead time, aumentando a capacidade de resposta 

às necessidades do cliente.  

A gestão dos recursos disponíveis e a diminuição dos desperdícios é tanto melhor quanto 

melhor for o conhecimento quer da procura, quer do cliente. Sendo assim, surge o conceito de 

takt time, que corresponde à frequência a que um componente ou produto deve ser produzido 

de forma a satisfazer a procura do cliente. É calculado, a partir da equação 1, efetuando o 

quociente entre o tempo disponível para produzir por dia e a procura diária do cliente. 

 

Equação 1 Cálculo de Takt Time 
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A utilização deste conceito possibilita a sincronização do ritmo de produção com o ritmo da 

procura do cliente, particularmente no pacemaker, isto é, processo que marca o ritmo de 

produção dos restantes. 

2.3.1 Nivelamento da produção 

Após ser definido o ritmo de produção, é necessário realizar o nivelamento da mesma, através 

da combinação/mistura ideal entre produtos. 

Nivelamento, ou leveling em inglês, consiste na definição da sequência de componentes 

diferentes a produzir num determinado espaço de tempo, tendo em conta a procura dos 

clientes. (Coimbra 2009) 

2.4 Sistema Puxado e Vários Tipos de Supermercados 

Ao longo da cadeia de abastecimento são vários os processos que antecedem o cliente e o 

reabastecimento de cada um destes processos pode ser feito segundo dois sistemas: sistema 

puxado (pull) ou sistema empurrado (push). Este último é o mais tradicional, baseia-se nas 

previsões da procura para produzir, não necessita de um pedido do cliente. Produz para 

inventário, empurrando este para os processos que se seguem a jusante. No caso do sistema 

puxado, baseado numa filosofia Lean, produz-se apenas aquilo que é pedido pelo cliente, ou 

seja, é este que puxa o produto e indica a necessidade de produção. (Team 2002) 

Este tipo de sistema traduz-se em diminuições significativas ao nível do lead time, do WIP 

(Work-in-Progress, produto em execução), do inventário, dos tempos de inatividade e de 

espera, reduzindo a influência das variações do mercado no sistema de produção. 

Sendo assim, a integração deste mesmo sistema pode ser feito de diferentes formas, tais 

como: supermercados de sistema puxado, sistema puxado em sequência e combinação de 

ambos. (Smalley 2014) 

2.5 Supermercado em sistema puxado 

Primeiramente, torna-se claro a necessidade de definir supermercado numa filosofia Lean. 

Este corresponde uma área devidamente assinalada para recolher uma determinada quantidade 

de produto gerada por um processo (Team 2002). É um local utilizado pelos processos 

seguintes para retirar os materiais, os componentes ou mesmo os produtos acabados que 

necessitam.  

Revela-se um excelente método para controlar a produção entres processos desconectados, 

visto que a ordens de produção não são programadas, mas sim controladas pela procura real. 

(Smalley 2014). 

Para constituição de um supermercado há que ter em conta as seguintes regras, tal como 

refere (Coimbra 2009): 

 Cada tipo de produto deve ter uma localização fixa; 

 Permitir fácil acesso ao picking (processo de recolha do produto); 

 Permitir fácil gestão visual; 

 Garantir o princípio FIFO (first-in-first-out), isto é, garantir que o primeiro produto a 

entrar no processo/ área de armazenamento é também o primeiro a sair do mesmo; 

 Possibilitar o fluxo e fácil manuseamento de pequenos contentores/carrinhos.  
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2.6 Sistema puxado em sequência 

No que diz respeito a este tipo de sistema, trata-se fundamentalmente de um processo por 

pedido, em que a produção é feita, tal como num sistema puxado no geral, por encomenda, 

reduzindo assim o stock envolvido.  

É utilizado essencialmente quando se verifica uma elevada variedade de produtos para serem 

armazenados no supermercado, não sendo possível um espaço específico para cada um deles. 

Para tal, estabelece-se uma combinação de produtos e quantidades a serem produzidos, 

eliminando o stock intermédio. Prevê-se a introdução de um sistema de kanbans numa caixa 

de nivelamento, de forma a transmitir a informação com a respetiva sequência de produção ao 

processo inicial da cadeia de valor. Esta sequência deve ser a mesma do cliente final, para que 

o princípio FIFO seja garantido (Lean Enterprise Institute 2014). A maior dificuldade neste 

sistema é claramente ajusta o ritmo de produção com o takt time do cliente, exigindo assim 

uma gestão rígida. 

2.7 Combinação de supermercado com um sistema puxado sequencial 

Este é um sistema que combina as bases fundamentais dos dois anteriormente abordados, 

realçando o melhor que cada um deles possui e destacando tratamentos diferentes consoante o 

produto, isto é, por reposição de stock (supermercado) e por encomenda (em sequência). 

A utilização deste tipo de sistema é realmente uma mais valia quando os diferentes produtos 

têm procuras diferentes entre eles, isto é, quando é possível realizar uma análise ABC 

(conceito abordado no capítulo 2.2.5) para classificar cada um deles, sendo que os produtos A 

serão os que têm maior procura, os B procura média e os classificados com C baixa procura. 

Sendo assim, tendo presente a classificação de cada um dos produtos, considera-se que os 

produtos A e B devem ser dispostos num supermercado, devido à maior quantidade que está 

tipicamente associada a este tipo de produtos. No caso dos produtos C, pelas menores 

quantidades envolvidas deve ser adotado um sistema puxado sequencial, tendo por base as 

encomendas do cliente final. (Smalley 2014) 

A combinação destes sistemas pode revelar dificuldades ao nível do balanceamento do 

trabalho, da identificação de condições anormais e inclusive no trabalho de melhoria contínua, 

pelo que é exigida uma gestão atenta e rigorosa (Lean Enterprise Institute 2014). 

2.8 Sistema Kanban 

O termo kanban é de origem japonesa e significa “cartão” ou “sinal”. No âmbito da produção, 

tem como objetivo ser um sistema de gestão visual para representar quando há necessidade de 

reposição e tal como refere (Ohno 1997) os kanban são um meio de atingir o just-in-time 

(JIT). Com a utilização desta técnica é possível coordenar não só todo o processo produtivo, 

mas também as movimentações entre os diferentes postos de trabalho. Um kanban contém 

informações como o material solicitado, a quantidade, a identificação do posto de trabalho e 

do fornecedor, tal como se verifica pelo exemplo da Figura 3. 
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Figura 3 - exemplos de kanbans existentes na Bosch termotecnologia 

Este é um sistema associado ao sistema de puxado, visto que o posto de trabalho mais a 

montante apenas produz o que foi pedido pelos postos a jusante por meio de envio de um 

kanban. No que diz respeito ao posto mais a jusante, apenas produz o suficiente para 

satisfazer a procura do cliente. Sendo assim, com uma utilização eficaz deste sistema é 

possível eliminar desperdícios, melhorar a interação e cooperação entre postos, reduzindo 

tempos de espera e stocks.  

É ainda de destacar a diferença entre kanbans de produção e kanbans de transporte. Por um 

lado, o primeiro tipo é usado para despoletar a ordem produtiva, pois num sistema com este 

conceito nenhuma ordem de fabrico é iniciada sem que haja um kanban a autorizar. Por outro 

lado, o segundo tipo é usado para que a movimentação entre um local e outro seja autorizado.  

2.9 Balanceamento de uma linha de produção 

O balanceamento de uma linha de produção influencia diretamente o layout fabril, tanto na 

disposição dos equipamentos, bem como na disposição de matéria-prima e produto acabado. 

Efetuar o balanceamento de uma linha consiste na divisão de todas as tarefas pelos operadores 

da linha, de modo a cumprir o takt time, minimizando os desperdícios. Tem como objetivo 

utilizar da forma mais eficiente cada um dos operadores, sem que nenhum destes tenha 

tempos de espera nem trabalho demasiado. (Team 2002) 

O primeiro passo para esta tarefa é o mapeamento do processo, registando todas as operações 

a efetuar, o número de 

operadores por posto e o tempo 

de ciclo do processo. Posto 

isto, é então possível elaborar 

um gráfico de balanceamento, 

tal como o exemplificado na 

Figura 4. 

Neste tipo de gráfico, no eixo 

das ordenadas está 

representado o tempo, no eixo 

das abcissas estão 

representados os operadores de 

cada posto. A linha horizontal 

tracejada representa a 

referência, isto é, o takt time e nas barras verticais o tempo de cada operação. É possível então 

verificar que o primeiro gráfico da Figura 3 representa uma linha sem estar balanceada, o 

segundo gráfico a linha já foi alvo de algumas melhorias ao nível de balanceamento e, por 

último, o terceiro gráfico é uma linha balanceada a cem por cento, com os tempos de ciclo de 

cada posto a coincidirem entre si e com o takt time. 

 

Figura 4 Gráfico de balanceamento de uma linha de produção 
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2.10 Layout Fabril 

O layout de uma fábrica corresponde à disposição de todos os recursos de produção, assim 

como à interação entre eles num determinado espaço físico. O layout determina e influencia 

diretamente todos os fluxos de um processo produtivo, seja de materiais, de pessoas ou 

mesmo de informação. A otimização deste traduz-se em minimização de perdas e aumento de 

eficiência. 

Sendo assim, um estudo do layout revela-se extremamente importante para ser feita a escolha 

correta do mesmo, de forma a garantir a flexibilidade e eficiência dos processos.  

(Drira, Pierreval e Hajri-Gabouj 2007) refere que a organização dos recursos de produção 

afeta diretamente os custos de produção e, consequentemente, a produtividade. A alocação 

racional destes produtos influencia significativamente o aumento de eficiência dos processos e 

a minimização dos desperdícios, principalmente no que à movimentação diz respeito. 

2.11 Objetivos e princípios do layout 

O layout tem como objetivo essencial combinar os processos produtivos com as 

características físicas de uma fábrica, garantindo um fluxo racional - lógico e com uma 

sequência - e flexibilidade, de forma a absorver alterações e variações. Deve ainda possibilitar 

a expansão, utilizar o espaço disponível com o mínimo investimento, permitindo fácil 

supervisão, controlo de qualidade e quantidade, com as devidas condições de saúde e 

segurança asseguradas. 

2.12 Sistema de Produção Bosch (BPS – Bosch Production System) 

Tal como a Toyota tem o TPS (Toyota Production System), a Bosch possui o BPS (Bosch 

Production System). Consiste então num sistema orientado à produção, que tem como 

objetivo a constante melhoria de processos, tendo sempre em conta os conceitos Lean.  

Este sistema de produção assenta em oito princípios essenciais: 

 Sistema Puxado (Pull): produz-se apenas o suficiente para satisfazer a procura do 

cliente; 

 Orientação ao processo: tendo em vista a diminuição de desperdícios e o aumento de 

eficiência, os postos de trabalho são concebidos tendo em conta o processo a realizar; 

 Normalização: normalizam-se e registam-se as melhores práticas, um exemplo de 

trabalho standard; 

 Perfeição: não receber, não produzir nem enviar produtos ou componentes 

defeituosos; 

 Flexibilidade: idealizam-se os processos para terem flexibilidade, de forma a 

absorverem flutuações e variações do mercado; 

  Transparência dos processos: tem como objetivo tornar o processo compreensível por 

parte de qualquer colaborador; 

 System CIP (Continuos Improvment Process): abordagem para melhoria contínua da 

cadeia de valor, baseia-se essencialmente no Point CIP, isto é, reuniões diárias para 

estabelecer e melhorar standards existentes; 

 Processos Integrados: envolvimento e poder decisão distribuídos pelos colaboradores. 
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Para identificar problemas, gerar soluções e introduzir constantemente melhorias, a empresa 

utiliza diversas ferramentas, tais como: cinco S’s (que segundo a Bosch significam 

Organização, Identificação, Limpeza, Padronização e Disciplina), NIV’s (Normas de 

Instrução Visual), IPQ’s (Instrução de Produção e Qualidade), FRP (Folhas de Resolução de 

Problemas), OPL (Open Point List) e ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 
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3 Caracterização da situação inicial 

A secção de Pintura tem como função produzir e pintar a parte frontal dos esquentadores e 

caldeiras produzidos na fábrica. Tem como clientes todas as linhas finais da mesma. De notar 

que, para além da parte frontal (designada por frente), exemplificada na Figura 5, produz 

ainda acessórios e outros componentes, apesar de ser numa percentagem significativamente 

menor.  

 

Figura 5 - Exemplo de frente pintada 

obtida na secção de pintura 

3.1 Organização 

Para facilitar a compreensão quer do processo, quer da própria secção, descrever-se-á 

brevemente os equipamentos intervenientes e o modo operacional, tecendo ainda 

considerações acerca da matéria-prima, ferramentas e o próprio produto. A secção em questão 

apresenta um extenso leque de referências a produzir. Considerando a produção dos 3 meses 

anteriores e nas previsões dos 3 meses seguintes identificaram-se 70 referências distintas. Este 

período corresponde a um pico de procura, pelo que é essencial distinguir os diferentes 

produtos a partir de uma classificação que tem em conta a procura de cada um. Sendo assim, 

classificam-se como A’s os produtos que têm elevada procura e como B’s os que apresentam 

menor procura. De referir que nesta secção não se distinguem os produtos C’s dos produtos 

B’s, pela diferença de quantidade não ser significativa, pelo que apenas existem as duas 

categorias já referidas. 

A secção apresenta duas zonas de armazenamento, uma antes da linha de pintura com o 

produto designado por frente em bruto e outra depois da linha de pintura com o produto 

acabado, isto é, com as frentes pintadas. Para armazenar são usados carros de dois andares, de 

dimensões standard (ver Figura 6), identificados com o respetivo kanban em papel. No caso 

do armazenamento depois da pintura o kanban em papel é acompanhado por um disco kanban 
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que sinaliza o consumo do carro. Existem dois tipos de discos kanban. Um tem a 

identificação da referência do produto que se encontra no carro (produtos A’s). Para os 

produtos B’s, apresenta a identificação da célula de montagem final a que o produto se destina 

(ver Figura 6). É pertinente referir ainda que, os carros, para facilitar a sua movimentação, 

possuem rodas e existem no chão sistemas de guiamento para organizar e delimitar o espaço 

do supermercado, que possui corredores específicos para determinadas referências, produtos 

A’s, e corredores para células de montagem finais, para os produtos B’s. 

 

Apesar de tudo, este armazenamento aquando da iniciação do projeto ia muito para além das 

zonas delimitadas, observando-se quer produto em bruto, quer produto acabado armazenado 

por todos os espaços vazios existentes na secção, inclusive nos corredores. Esta situação 

comprometia não só a organização da fábrica, mas também as condições de segurança e as 

normas da empresa (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Armazenamento de produto fora dos locais delimitados. 

 

O processo produtivo inicia-se com a introdução das platinas em aço nas células produtivas. 

Estas células produtivas podem ser de dois tipos, manuais ou automáticas. 

A célula automática, designada por C6, é constituída por uma zona de carga de platinas, a 

partir de um sistema de ventosas, por uma prensa de corte, por uma prensa de estampagem, 

 

Figura 6 - Carro standard para armazenamento de frentes, com sistema de guiamento; Disco kanban com identificação da célula 

final e kanban em papel. 
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por uma zona de quinagem e por uma zona de descarga (através de uma rampa que possibilita 

retirar o produto acabado). Nesta célula apenas são produzidas a referências do tipo A. 

Quanto às células manuais, são duas idênticas, designadas por C1 e C2, e ambas são 

constituídas por duas prensas hidráulicas de 125 toneladas responsáveis pelas operações de 

corte e estampagem da platina, por uma quinadeira CNC de 50 toneladas, onde a frente 

adquire a sua conformação final, com as abas laterais. Para além destes, existe ainda uma 

máquina de cantear, para efetuar algumas operações adicionais em determinadas referências 

de frentes e um posto de acabamentos adicionais. Estas duas células distinguem-se pela forma 

como é feita a troca de ferramenta, a C1 possui uma plataforma de troca rápida de ferramenta 

que é designada por plataforma QCO (Quick Change Over). 

De referir que existem ainda determinadas referências que possuem um processo produtivo 

ligeiramente diferente e, ao invés de realizarem uma operação de corte numa das prensas, 

depois uma operação de estampagem noutras das prensas e posteriormente uma operação de 

quinagem na quinadeira (tal como foi referido anteriormente, existem ainda alguns casos que 

efetuam uma operação de cantear), realizam uma operação de corte seguida de três operações 

de estampagem que lhe confere a forma final de frente, utilizando assim as quatro prensas 

manuais e, consequentemente, as duas células produtivas. 

Para além destes equipamentos produtivos existe ainda um posto de rebitagem que é 

responsável pela produção de caixas, tipo de produto em que são acoplados à frente um topo e 

um fundo (produzidos noutra secção da fábrica) por cravação de rebites. 

Posteriormente a estes passos do processo produtivo segue-se a linha de pintura. A linha de 

pintura é constituída por um posto de carga, por um posto de descarga e por 275 suportes 

onde são suspensos os pendurais que carregam as frentes para serem pintadas e que podem ter 

diferentes configurações consoante a frente que se destinam a carregar. Estes suportes estão 

inseridos num carrossel que passa por um posto de pré-lavagem de frentes, sucedendo-se um 

túnel de secagem, depois um posto de pintura electroestática. Seguidamente, passa por uma 

estufa de polimerização e, por fim, por uma fase de arrefecimento. Conclui-se assim o ciclo 

da pintura, que tem a duração total de uma hora e quinze minutos. 

Quanto à distribuição dos operadores pelos diferentes postos da secção é possível referir que 

em cada turno existe um Responsável de Turno, responsável por apoiar e planear a produção, 

gerindo os recursos existentes, realizando a manutenção preventiva de determinados 

equipamentos e, consequência da situação um tanto ou quanto desorganizada que se regista na 

secção, organiza ainda as frentes que se encontram fora de supermercado para que seja 

possível carregá-las na linha de pintura. Para além deste, existe toda a equipa responsável pela 

produção efetiva de frentes, constituída por: um operador na linha automática (C6); dois 

operadores por cada célula manual (C1 e C2); um operador no posto de rebites que, ao 

contrário dos restantes postos da secção, só trabalha um turno por dia; um operador no posto 

de carga da pintura e, por último, dois operadores no posto de descarga da pintura. 

Para melhor compreensão e visualização da secção de pintura é apresentado no anexo B o 

layout inicial da mesma, com identificação de cada um dos postos. 
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3.2 Fluxo de Informação e Material 

Para compreensão total do processo produtivo e para clarificar quer o fluxo de informação, 

quer o fluxo de materiais, realizou-se juntamente com 

colaboradores experientes da fábrica um workshop de VSM, 

isto é, uma reunião em que há uma partilha de 

conhecimento acerca da secção em questão para mapear a 

cadeia de valor (VSM, já referido no capítulo 2.2.1).  

Este tipo de workshop tem como objetivo, tal como referia 

(Coimbra 2009), “interpretar o que se passa e criar um 

entendimento comum com as partes interessadas”. Sendo 

assim, tal como se verifica na Figura 8, desta sessão 

resultou um esboço relativamente detalhado do mapa da 

cadeia de valor da secção da Pintura.  

Posto isto, realizou-se a versão final do mapa, que reflete a 

situação inicial encontrada na secção, esclarecendo e 

acrescentando os pontos deixados em aberto aquando da 

realização da sessão na empresa. 

Sendo assim, o mapa da cadeia de valor é apresentado na 

Figura 9, procedendo-se de seguida à descrição do mesmo. 

De referir ainda que a versão ampliada do mesmo se 

encontra no Anexo C. 

 

 

Figura 9 - Mapa da cadeia de valor da secção de Pintura 

 

Figura 8 - Esboço do mapa da cadeia de 

valor, resultante do workshop de VSM. 
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O ritmo de produção da secção é controlado pelo ritmo das células e linhas de montagem 

finais, estas são os pacemakers, isto é, definem o passo das secções produtivas que os 

fornecem. Sendo assim, o planeamento da produção das células e linhas de montagem finais 

condicionam o planeamento da secção de pintura, funcionando estas como clientes internos da 

secção em questão. É possível então distinguir três células finais, cinco linhas finais de 

montagem, uma secção que embala todos os componentes do aparelho para serem enviados 

para exportação e posteriormente assemblados e, por fim, uma secção que trabalha com peças 

de substituição de aparelhos.  

Diariamente, cada célula/linha final apresenta o seu plano de produção à logística (LOG), que 

a partir do sistema SAP (software de gestão empresarial, que apoia a produção e regista dados 

importantes em relação à mesma) gera o planeamento para os equipamentos produtivos. 

Quando o planeamento produtivo é libertado, tem a si associado determinados kanbans que 

são impressos no início de cada turno. O sistema kanban em prática na secção distingue 

kanbans cor-de-rosa para ordens de produção, correspondentes à formação da frente em bruto 

(ou seja, produto intermédio) e kanbans amarelos para ordens de produção correspondentes à 

pintura e, consequentemente, formação de produto acabado. 

Tal como já foi referido, existe uma distinção de produtos tendo em conta a sua procura, 

sendo assim, no início de cada turno, para os produtos classificados com B’s são impressos 

dois kanbans por ordem de produção de frente, um cor-de-rosa e um amarelo. O responsável 

de turno tem como função colocá-los aos pares numa ranhura do quadro de planeamento 

(representado na Figura 10). Cada linha do quadro planeamento representa uma célula/linha 

final, as colunas estão ordenadas por tempo, deve ser lido da esquerda para a direita, ordens 

de produção mais antigas encontram-se à esquerda e mais recentes à direita. 

 

Para os produtos classificados como A’s apenas é impresso um kanban de cor amarela por 

cada ordem de produção, que acompanha o produto desde que é produzido até ao 

supermercado depois da pintura. 

Junto a cada célula produtiva existe um sequenciador (Figura 11), que determina a ordem pela 

qual serão produzidas as frentes. Este sequenciador é carregado pelo responsável de turno ao 

longo do turno com kanbans cor-de-rosa caso seja um produto B ou com kanbans amarelos 

caso seja um produto A. É este mesmo responsável que faz a gestão do que produzir em cada 

uma das células de forma a minimizar as mudanças de ferramenta ao longo do turno, tendo 

em conta que a célula automática C6 está dedicada a seis referências A’s e que a célula  

 

Figura 10 - Quadro de planeamento da secção de pintura 
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manual C1 tem uma plataforma que auxilia a mudança de ferramenta, diminuindo em cerca de 

46% o tempo de mudança.  

Tal como se referiu anteriormente, existem ainda determinados produtos que, depois de 

passarem pelas células de produção manuais, passam também por um posto de rebitagem. 

Depois de passarem pelas operações nas células produtivas, e de se completar cada carro com 

32 frentes, estes são armazenados no supermercado de produto intermédio, existindo 

corredores dedicados a determinadas referências (produtos A’s) e corredores dedicados por 

célula/linha final, onde são colocados os produtos B’s.  

Para além destes produtos, está acumulado stock pela secção, sem local de armazenamento 

definido, mas com a sua quantidade controlada. Este material resulta da realização de 

outsourcing de alguns produtos, isto é, por limitações técnicas das prensas e por limitações de 

capacidade da secção alguns produtos são fabricados em fornecedores externos e são apenas 

pintados na fábrica. Neste stock, existem ainda alguns componentes que necessitam de pintura 

e que são produzidos noutras secções da fábrica. 

Posto isto, segue-se a fase de 

carregamento da pintura. Quando 

um carro de produto acabado é 

retirado do supermercado após à 

linha de pintura, o disco kanban 

metálico que acompanha o carro é 

colocado na rampa de discos 

kanban (Figura 12) e 

posteriormente transportado para a 

zona em que se encontra o quadro 

de planeamento.  

 

 

 

 

Figura 11 - Sequenciador da célula produtiva C2 

 

Figura 12 - Rampa de discos kanban 



Layout Fabril – Fluxos de Informação e Material 

21 

Nesta zona, se aparecer um disco correspondente a um produto classificado como A, tem 

prioridade sobre todos os restantes e apresenta no disco kanban a respetiva referência do 

produto. Sendo assim, o operador localiza o carro com as frentes dessa referência e carrega-as 

na linha de pintura juntamente com o disco e com o kanban em papel inserido num suporte 

metálico que acompanha o lote durante o carrossel de pintura (Figura 13). No caso de ser um 

produto B, o disco kanban apresenta a designação da célula/linha final de montagem. O 

operador então localiza no quadro de nivelamento a respetiva linha final e verifica qual a 

ordem de produção que se segue, sabendo que anteriormente o responsável de turno já retirou 

o kanban de produto intermédio (kanban cor-de-rosa) para o sequenciador das células de 

produção e que esse produto já se encontra no supermercado de produto intermédio. Tal como 

anteriormente, este operador recolhe o carro com as frentes pretendidas e carrega-as na 

pintura. 

 

Figura 13 - Discos metálicos e suporte para kanban na linha de Pintura 

Para além destas opções de carregamento, existem ainda o carregamento de componentes 

específicos e de produtos provenientes de fornecedores externos, que é feito por ordem do 

próprio responsável de turno consoante a disponibilidade da linha de pintura, aproximando 

estes da zona de carregamento. 

 

De referir ainda que existem 

diferentes suportes e que pode 

haver a necessidade de 

mudança dos mesmos tendo em 

conta o produto a carregar, 

estes suportes estão localizados 

junto à zona de carga, tal como 

se observa pela Figura 14. Entre 

diferentes lotes produtivos são 

deixados sempre 3 suportes 

vazios. 

 

Após uma hora e quinze minutos, tempo correspondente ao percurso total do carrossel de 

pintura, no posto de descarga, os dois operadores retiram do primeiro pendural o disco 

metálico e o kanban em papel que se encontra no suporte metálico, colocando-o no carro 

vazio que foi previamente colocado naquela zona. De seguida, são retiradas as frentes dos 

 

Figura 14 - Suportes para frentes na linha de pintura 
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pendurais e é feita uma inspeção visual por parte dos operadores, seguindo normas de 

instrução visual já previamente definidas pelo BPS (abordado no capítulo 2.8) e impressas no 

local. Estas avaliam as abas laterais e a zona frontal da peça, verificando a sua conformidade 

(ausência de riscos, sujidade, falta de pintura e defeitos). Esta linha de pintura é capaz de 

obter uma frente a cada 8 segundos.  

Os carros com produto acabado depois de serem completos com 16 frentes, são então 

arrumados no local respetivo. Se corresponderem a produto classificado como A’s, tal como 

acontece antes da pintura, são armazenados em corredores identificados com referência 

específica. Se forem produtos B’s são armazenados em corredores com a identificação da 

célula/linha final. 

Na zona frontal do supermercado de produto acabado existe então um corredor onde circulam 

os milk runs (sistema de recolha e entrega de produtos/componentes dentro da fábrica que 

apresenta uma rota específica, minimizando tempos de transporte e níveis de stock) e que 

retiram o carro pedido pela linha final, retirando o disco kanban do carro e colocando-o na 

rampa de discos, já referida previamente. 

É de notar que todo este processo é dificultado pela falta de espaço para acumular material, 

verificando-se que este está armazenado nem sempre em carros destinados para tal e nem 

sempre nos locais devidos. Isto deve-se em parte à falta de capacidade produtiva da secção 

(análise mais detalhada no capítulo 3.3), o que leva à produção em avanço de determinadas 

referências e à junção de ordens produtivas de forma a minimizar o tempo gasto em mudanças 

de ferramenta, para que o ritmo dos pacemakers seja alcançado pelas células de produção. 

 

3.3 Análise Necessidade Inicial vs. Capacidade Inicial 

Uns dos problemas principais do estado inicial do projeto era a falta de capacidade da secção, 

para satisfazer as necessidades dos clientes internos da fábrica (linhas/células de montagem 

finais). Sendo assim, avaliou-se mais detalhadamente esta questão, confrontando a procura de 

cada uma das linhas/células finais com a capacidade produtiva das células da secção de 

pintura.  

A distribuição da procura dos aparelhos produzidos pela fábrica apresenta uma elevada 

componente de sazonalidade, pelo que os dados relativos à procura de cada linha ou célula 

final correspondem a um período em que a procura foi máxima.  

Tabela 1 - Procura linhas finais e capacidade produtiva 

   Turnos 

Células 
Finais 

Dias 
Nº 

Turnos 
1º 2º 3º 

CKD 6 3 896 272 800 

C1 6 3 544 544 544 

C3 6 3 544 544 256 

C5 6 3 240 240 240 

C6 6 1 125 0 0 

C7 6 2 120 120 48 

C8 6 2 40 25 55 

C10 6 2 100 70 70 

IDU 5 2 16 16 16 

Procura 
2625 1831 2029 

6485 

Capacidade 
2000 2000 2000 

6000 



Layout Fabril – Fluxos de Informação e Material 

23 

Tal como se observa na Tabela 1, a procura máxima por dia é cerca de 6485 frentes, sendo 

que o pico de procura é atingido no primeiro turno com 2625 frentes por dia. 

Por outro lado, no que toca à capacidade das células produtivas verificou-se o seguinte:  

 Célula automática (C6): o tempo de produção a considerar por turno é 420 minutos 

(cada turno tem sete horas e trinta minutos, sendo que o setor produtivo faz três 

pausas de dez minutos por turno), tendo em conta que apresenta, em média, seis 

mudanças de ferramenta de 5 minutos por turno e um OEE de 78%, tem capacidade 

para 960 frentes por turno, visto que o tempo de ciclo deste processo é 19 segundos. 

 Células manuais (C1 e C2): pelas mesmas razões já referidas o tempo de produção a 

considerar é igualmente 420 minutos. Quanto a mudanças de ferramenta, por 

indicação do responsável, consideram-se 6 mudanças em cada uma das células. 

Apresentam um OEE de 80% e um tempo ciclo ponderado (determinadas referências 

têm tempo de ciclo superior, sendo assim determinou-se um tempo de ciclo 

ponderado tendo em conta o volume de produção) de 29.9 segundos. Obtendo-se 

assim 520 peças por turno. 

Posto isto, realizando um balanço geral é percetível a falta de capacidade do conjunto das 

células produtivas. A secção tem capacidade de produzir cerca de 2000 peças por turno e, 

consequentemente, 6000 peças por dia, ao passo que as linhas/células finais apresentam uma 

procura diária de cerca de 6485 peças por dia. Facto que se traduz num défice de cerca de 485 

frentes por dia.  

É então este défice de capacidade que força a secção a trabalhar um dia suplementar em 

relação às linhas de montagem finais de forma a recuperar o atraso que se vai verificando ao 

longo da semana. Esta produção em avanço é responsável pela acumulação de material por 

toda a secção e, consequentemente, pela desorganização da mesma.  

3.4 Armazenamento de Matéria-Prima 

A matéria-prima utilizada na secção de pintura é aço de forma retangular com espessura 

variável entre os 0,5 mm e os 1,5mm, sendo denominada cada unidade por platina. As platinas 

possuem diferentes larguras e comprimentos, dependendo da dimensão da frente a que 

correspondem. Estas platinas são abastecidas diariamente por um fornecedor externo por meio 

de um camião. São trazidas, empilhadas 

umas sobre as outras e sobre uma estrutura 

de madeira idêntica a uma palete, 

formando um conjunto denominado na 

empresa por balote, representado na Figura 

15. 

A quantidade de platinas em cada balote 

não é controlada, mas sim o peso do 

mesmo, tendo um máximo de cerca de 

1000 quilogramas. Toda a estrutura é 

protegida por uma cobertura de aço e 

cintada à madeira.  

 

 

A estrutura de madeira permite que seja acessível por meio de um empilhador, não sendo 

retornável. É então vendida quando esgotada a matéria-prima que suporta, de forma a atenuar 

o desperdício. 

 

Figura 15 - Balote com platinas, correspondendo à 

matéria-prima da secção 
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 É posteriormente armazenada, a partir de um 

empilhador, por um responsável da logística que a 

transporta do camião até à estante. Os lugares nas 

estantes não são dedicados a referências específicas, 

sendo os balotes armazenados nos locais vazios. Existe 

apenas uma restrição, por questões de segurança, os 

dois primeiros níveis das estantes são ocupados por 

balotes que já foram usados, ou seja, que já não 

possuem a cobertura metálica nem a cinta.  

As estantes em que é realizado o armazenamento está 

representada na Figura 16. Existindo algumas 

oportunidades de otimização do espaço, exploradas de 

seguida. 

 
 

Figura 16 - Estante para armazenamento 

de matéria-prima 
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4 Desenvolvimento e aplicação das soluções propostas 

No presente capítulo são explicadas pormenorizadamente as soluções propostas à direção de 

produção da empresa. O desenvolvimento destas soluções focou-se então em duas temáticas 

principais, o armazenamento de produto intermédio e o armazenamento de matéria-prima. 

O primeiro ponto, trata-se de uma alteração do processo produtivo de forma a quebrar o 

conceito de produção inicial e, consequentemente, alterar também drasticamente o conceito de 

armazenamento do produto intermédio, otimizando este e traduzindo-se em ganhos de 

capacidade de armazenamento. 

O segundo foco, refere-se à otimização de armazenamento de matéria-prima. Passa por 

uniformização das melhores práticas já existentes e pelo estudo do mercado para tornar 

possível o aproveitamento máximo das estantes de armazenamento de matéria-prima. 

4.1 Armazenamento de Produto Intermédio 

O foco inicial para resolução dos problemas da secção foi então o armazenamento do produto 

intermédio, isto é, repensar a forma como era armazenado o produto antes da linha de pintura, 

depois se passar pelas células produtivas. 

Sendo assim, por observação do processo e do 

produto que era armazenado ficou evidente o 

desperdício patente no supermercado em 

questão. As frentes eram acopladas duas as 

duas, a forma em “U” adquirida por estas 

implicava uma elevada área desperdiçada e 

completamente impossível de ser utilizada. 

Em média, nos carros usados no 

supermercado, 85% do espaço era ocupado 

por ar, representado a vermelho na Figura 17. 

De forma a otimizar este armazenamento 

foram realizadas várias sessões de 

brainstorming. Uma das opções exploradas foi 

utilizar o espaço ocupado por ar no interior das 

duas frentes acopladas para colocar outros componentes de dimensão inferior que também 

seriam posteriormente pintados. Esta opção não se revelou viável, porque as normas impostas 

pelo sistema BPS impedem que duas referências diferente sejam armazenadas no mesmo 

carro. A segunda opção tida também em consideração foi repensar a altura dos carros para 

terem mais andares e menos espaço entre andares. Esta foi igualmente negada por 

incumprimento das normas de ergonomia do sistema BPS, estas ditam que o operador pode 

realizar picking de uma carga de 7 quilogramas até a uma altura máxima de 1,50 metros, pelo 

que aumentar a altura do carro não seria viável. 

 

Figura 17 - Representação da área desperdiçada em cada 

carro 
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Verificou-se então que tendo em conta as normas impostas pelo sistema de produção BPS não 

havia muitas alternativas para aumentar a capacidade de armazenamento, caso se mantivesse 

este conceito de produção e/ou de armazenamento. 

4.2 Proposta de Solução - Novo Conceito  

A forma encontrada então para otimizar o armazenamento foi mudando o conceito aplicado 

para o mesmo, alterando o processo de produção das frentes. Tal como já foi referido, para 

fabricar uma frente esta passa por duas operações nas prensas e por uma operação na 

quinadeira. O novo conceito passa então por quebrar este processo, pretende-se que a matéria-

prima faça igualmente as duas operações nas duas prensas, mas que após estes passos seja 

armazenada. Sendo assim, já não adquire a forma em “U” que tanto prejudica o 

armazenamento e é possível otimizar a ocupação dos carros.  

Este novo conceito implica, consequentemente, alterações no próprio layout da secção. Desta 

forma, apresenta-se, na Figura 18, o layout funcional em que se baseia este conceito. De 

destacar que, por um lado, esta alteração fará com que o supermercado de produto intermédio 

se localize entre as prensas manuais e as quinadeiras, passando estas a ser o posto que 

antecede o carregamento da pintura. Por outro lado, tanto o produto resultante dos rebites, 

como o produto resultante da célula de produção automática não sofrerá qualquer alteração de 

conceito de fabricação, pelo facto de o produto proveniente destes já vir quinado como na 

situação inicial. 

 

Figura 18 - Layout funcional para o novo conceito da secção de pintura 

4.3 Novo Armazenamento e Definição de Layout  

Com este novo conceito o produto é armazenado por quinar, apresentando uma espessura de 

cerca de 3 centímetros após as operações de corte e de estampagem nas prensas. Propôs-se 

que fossem armazenados dois a dois, respeitando posteriormente o carregamento da pintura 

que também é feito aos pares. O carro a utilizar seria semelhante aos que eram utilizados, mas 

com umas divisórias de 3 em 3 centímetros para garantir que o produto, aos pares, se mantem 

numa posição vertical. Armazenamento este que foi simulado no terreno e que se encontra 
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documentado na Figura 19. De referir ainda que o conceito para os carros a utilizar neste novo 

conceito já existe na fábrica para outra gama de produtos.  

 

Figura 19 - Novos carros para armazenamento de peças por quinar 

No que toca à definição do layout para este novo conceito, optou-se por refletir o layout 

funcional já representado na Figura 18, no ficheiro oficial em AutoCAD já existente da 

secção. Posto isto, imprimiu-se este modelo destacando todos os constituintes da secção, tais 

como, células de fabrico manuais e automática, quinadeiras, supermercados e estantes de 

matéria-prima (Figura 20). O objetivo seria então realizar um workshop com o responsável de 

turno, com o engenheiro de processo e com o diretor de produção para que, em conjunto, 

fosse definido o layout que otimizasse a secção, porém por limitações de disponibilidade não 

foi possível realizar até data de fim do projeto. 

 

 

Figura 20 - Layout proposto para o novo conceito com os constituintes destacados e layout inicial 

4.4 Análise da Capacidade Produtiva 

Para que este novo conceito fosse validado e realmente uma mais-valia para a empresa, 

analisou-se a capacidade produtiva do mesmo, de forma a perceber se supria o défice 

produtivo que se verificava e que se revelava a causa principal para os problemas da secção. 

Como este novo conceito passava por alterar o processo produtivo, analisaram-se então os 

novos tempos de ciclo de produção. 

Para além disto, simularam-se ainda dois cenários de produção: o primeiro com o mesmo 

número de operadores existente na situação inicial e um segundo com um operador adicional 

para auxiliar nas trocas de ferramenta e na organização da secção. 
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4.5 Análise dos tempos de ciclo 

No departamento em que decorreu o projeto, existe uma secção (TEF 6) que, entre outras 

tarefas, é responsável pela medição dos tempos de ciclo de todos os processos da fábrica, 

detalhando e atribuindo um tempo a cada etapa do processo. Esta secção elabora então 

ficheiros que compilam toda a informação, variando ainda o número de operadores e 

atribuindo a eficiência de balanceamento a cada um desses cenários.  

Existe então na empresa uma folha de standard para realizar este processo. Para a secção de 

pintura, a folha de balanceamento está representada na Tabela 2. 

Tabela 2 - Folha standard para o balanceamento da célula manual para produção de frentes 
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O novo conceito proposto implica uma alteração significativa no processo, pelo que havia a 

necessidade de rever e estimar os tempos de ciclo para as diferentes etapas do mesmo. 

Sendo assim, iniciou-se esta análise pelas prensas manuais. Foi feita uma representação 

esquemática das operações a efetuar nas prensas manuais com um operador, esquema esse 

exemplificado na figura 20. 

As etapas definidas na representação tiveram em conta as tarefas já existentes no 

balanceamento inicial, de forma a que o tempo de ciclo estimado fosse o mais próximo 

possível da situação real. 

As etapas identificadas na Figura 21 e os respetivos tempos são então: 

1ª- Retirar platina da ferramenta de 

estampagem para o carro (2,9 

segundos) 

2ª- Deslocação da zona do carro para 

a prensa de corte (2,0 segundos) 

3ª- Retirar platina da ferramenta de 

corte, deslocação da prensa de 

corte para a prensa de 

estampagem, posicionar 

corretamente a chapa na prensa, 

tempo de espera para pressionar 

botoneira e, por último, acionar 

bimanual (5,68 segundos) 

4ª- Deslocação até ao posto da matéria-prima (2,0 segundos) 

5ª- Pegar íman e levantar chapa, retirar íman e colocar em outra chapa, deslocação até à 

ferramenta de corte, posicionar chapa na ferramenta, acionar bimanual e tempo de 

espera a pressionar botoneira (7,84 segundos) 

6ª- Deslocação da prensa de corte para a prensa de estampagem (1,5 segundos) 

Obteve-se assim um tempo de ciclo estimado de 21,92 segundos para este tipo de operações, 

com um operador. De referir que o as etapas assinaladas a vermelho consistem e deslocações 

em vazio. 

Tal como foi referido anteriormente, existem ainda determinados produtos que necessitam de 

realizar quatro operações nas prensas, pelo que possuem um tempo de ciclo diferente. Deste 

modo, consultou-se mais uma vez o ficheiro standard com o balanceamento para esse tipo de 

operações (representado na Tabela 3) e verificou-se que, neste caso, o tempo de ciclo é 36 

segundos, considerando 2 operadores.  

 

Figura 21 - Representação esquemática das operações nas 

prensas manuais 

Prensa 

C1 

Tm=5’’ 

Prensa 

C1 

Tm=7’’ 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 
6ª 
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Tabela 3 - Folha standard para balanceamento das prensas manuais para produtos com 4 

operações de prensas 

 

Obtidos então os dois tempos de ciclo possíveis para os dois tipos de operações possíveis de 

realizar nas prensas, realizou-se uma ponderação destes dois tempos de ciclo tendo em conta o 

volume de produção de cada um dos tipos de produtos.  

Sendo assim, utilizando, mais uma vez, os dados de produção dos 3 meses correspondentes ao 

pico de produção tem-se que: 
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 94% dos produtos realizam duas operações de prensa, com um tempo de ciclo de 

21,92 segundos; 

 6% dos produtos realizam 4 operações de prensa, com um tempo de ciclo 

correspondente de 36 segundos; 

Logo, o tempo de ciclo ponderado para as prensas é de 23 segundos. 

A segunda fase do processo para obtenção de uma frente completa é então a fase da 

quinagem, pelo que foi feita uma análise idêntica para as quinadeiras. 

Realizou-se, mais uma vez, uma representação esquemática da operação de quinagem, 

demonstrada na Figura 22. 

Baseado ainda no balanceamento da Tabela 3 para 

seleção das etapas necessárias na operação de 

quinagem, destacaram-se três etapas, que consistem 

em: 

1ª- Retirar platina para a quinadeira (2,8 

segundos) 

2ª- Tempo máquina da quinadeira, isto é, acionar 

pedal, tempo de ciclo da quinadeira, mudar 

posição da chapa, tempo de ciclo de 

quinadeira novamente e retirar frente para o 

carro (17,5 segundos) 

3ª- Deslocação até à zona das platinas (1,8 

segundos) 

O conjunto destas tarefas perfaz um tempo de ciclo de 

22,1 segundos. 

Para além deste tipo de operação, existem ainda determinados produtos que necessitam de 

uma operação suplementar, o canteamento. 

Repetindo novamente a abordagem feita para as situações anteriores, realizou-se uma 

representação esquemática para este tipo de operações, representada na Figura 23, consistindo 

as etapas no seguinte: 

1ª- Retirar platina para a quinadeira, 

tempo máquina da quinadeira, isto é, 

acionar pedal, tempo de ciclo da 

quinadeira, mudar posição da chapa e 

tempo de ciclo de quinadeira 

novamente (17,8 segundos) 

2ª- Deslocação até à máquina de cantear 

(2,5 segundos) 

3ª- Tempo de ciclo da máquina de 

cantear e retirar frente para o carro 

(22,5 segundos) 

4ª- Deslocações da zona do carro de 

frentes para a zona das platinas (1,8 

segundos) 

 

 

Figura 22 - Representação esquemática das 

operações de quinagem 

 

Figura 23 - Representação esquemática das operações 

de quinagem e cantamento 
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Contabilizando o conjunto de todas as etapas para produzir uma frente após as operações de 

quinagem e canteamento tem-se um tempo de ciclo de 43 segundos. 

Com o objetivo de obter um tempo ciclo geral para os dois tipos de operações possíveis para o 

posto das quinadeira, teve-se em conta novamente o volume de produções dos 3 meses 

correspondentes ao pico de produção. Verificou-se então o seguinte: 

 85% das frentes eram produzidas realizando apenas a operação de quinagem, com um 

tempo de ciclo de 22,1 segundos; 

 15% das frentes eram produzidas a partir de uma operação de quinagem seguida de 

uma operação de canteamento, correspondendo a um tempo de ciclo de 43 segundos. 

Tendo em consideração esta situação obteve-se então um tempo de ciclo ponderado, para o 

posto de quinagem com um operador por quinadeira de 25 segundos. 

4.6 Primeiro cenário de produção 

O primeiro cenário de produção equacionado foi com o mesmo número de operadores que 

existia inicialmente no começo do projeto. A distribuição destes seria então a seguinte: um 

operador por cada duas prensas manuais, um operador por em cada quinadeira, um operador 

na prensa automática, um operador no posto de rebites, um operador na carga da pintura e 

dois operadores da descarga da pintura. 

Sendo assim, após os tempos de ciclo dos novos processos introduzidos na secção estarem 

estimados foi possível simular a capacidade produtiva desta secção. Tendo como objetivo 

principal cobrir o pico de procura, isto é, 6485 frentes por dia. 

A análise da capacidade produtiva da secção divide-se então em três postos essenciais, a 

célula de produção automática, os dois conjuntos de prensas manuais e as duas quinadeiras. 

 Célula de Produção Automática 

Esta célula não sofreu qualquer alteração com o novo conceito, devido ao facto de não ser 

possível separar a operação de quinagem das restantes, pelo que o produto final resultante 

já são as frentes prontas para serem carregadas na pintura. Sendo assim, o tempo de ciclo 

deste posto mantém-se nos 19 segundos.  

Quanto às mudanças de ferramenta 

consideraram-se 6 por turno, devido ao 

facto de nesta célula serem produzidas 6 

referências, pelo que este é o pior cenário. 

Cada mudança tem uma duração de 5 

minutos, pois esta célula apresenta uma 

plataforma de mudança rápida de 

ferramenta. 

O tempo considerado para produção por 

turno são 420 minutos, pois cada turno tem 

uma duração de 7 horas e 30 minutos, 

sendo que são admitidas 3 pausas de 10 

minutos. O OEE desta célula produtiva é 

de 78%. 

Sendo assim, tendo em consideração todas 

estas variáveis, resumidas na Tabela 4, esta célula tem uma capacidade produtiva de 961 

peças por turno e 2882 peças por dia. 

 

Tabela 4 - Dados da célula de produção automática 
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 Prensas Manuais 

Como foi demonstrado na análise do capitulo 4.3.1 o tempo de ciclo ponderado para as 

prensas é de 23 segundos. 

No que toca a mudanças de ferramenta, considerou-se 12 mudanças por turno por cada 

conjunto de duas prensas, por aconselhamento do responsável de secção. Um dos 

conjuntos de prensas possui uma plataforma de mudança rápida de ferramenta, sendo a 

mudança feita em 7 minutos, devido ao facto de 

não haver um operador a preparar essa mesma 

mudança, logo as potencialidades desta plataforma 

não são totalmente aproveitadas. Quanto ao outro 

conjunto, não possui nenhum auxílio para mudança 

de ferramenta, tendo uma duração de 15 minutos. 

Sendo assim, o tempo considerado para mudança 

foi um tempo médio de 11 minutos. 

Nas prensas manuais o OEE é de 81%, 

considerando-se novamente 420 minutos como o 

tempo disponível para produção. 

Posto isto, os dois conjuntos de prensas têm uma 

capacidade produtiva de 613 peças por turno, ou 

seja, um total de 3676 peças por dia. 

Esta informação encontra-se resumida na Tabela 5. 

 

 Quinadeiras 

Mais uma vez, o tempo de ciclo ponderado considerado, resultante da análise do capitulo 

4.3.1, é de 25 segundos para as quinadeiras. 

Considerou-se, como pior cenário possível, 30 

mudanças de ferramenta por quinadeira que têm 

duração de 1 minuto cada, pois são apenas trocas de 

módulos de pequena dimensão, o que confere a este 

posto uma grande flexibilidade. 

Ao nível de OEE considerou-se 81% e o tempo 

disponível para produção é de 420 minutos. 

Sendo assim, cada quinadeira possui uma 

capacidade produtiva de 753 frentes por turno, o que 

se reflete em 4515 frentes por dia. 

Todas as variáveis consideradas estão evidenciadas 

claramente na Tabela 6. 

 

Refletindo sobre a análise anterior, é possível perceber que apesar de em termos de tempo 

ciclo as quinadeiras serem o gargalo, em termos de capacidade produtiva da secção, esta está 

limitada pelas prensas e não pelas quinadeiras. 

Para inferir sobre a capacidade produtiva da secção tem-se então que, a prensa automática 

contribui com 961 frentes por turno e cada conjunto de prensas com 613 peças por turno. O 

que se reflete num total diário de 6561 frentes. Verifica-se então que este cenário aumenta a 

capacidade em 9%, cumprindo com as necessidades de procura máxima (6485 frentes por 

dia). De destacar que este cenário é claramente pessimista, para que fosse possível provar que 

Tabela 5 - Dados das células de produção 

manuais 

 

Tabela 6 - Dados das quinadeiras 
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é realmente aplicável, pois não se consideraram eventuais melhorias ao nível do OEE e 

considerou-se que ambas as prensas manuais realizam o mesmo número de mudanças de 

ferramenta, apesar de um conjunto apresentar uma duração na mudança superior ao outro. 

4.7 Segundo Cenário de Produção 

O segundo cenário equacionado e proposto considera mais um operador para auxiliar as trocas 

de ferramenta e para realizar todas as tarefas externas às células produtivas, como a 

organização e limpeza de toda a secção. 

Considerando novamente os mesmo três postos, repetiu-se a análise feita anteriormente: 

 Célula de Produção Automática 

A célula automática não apresenta alteração na capacidade produtiva com a introdução de 

mais um operador, pois operador dedicado a esta já era capaz de abastecer a plataforma de 

mudança de ferramenta sem prejudicar a capacidade desta mesma célula. 

 Prensas Manuais 

Tal como no cenário anterior, o tempo de ciclo ponderado para estes conjuntos de prensas 

mantém-se de 23 segundos, pois não se considerou qualquer influência neste campo. 

A alteração significativa revela-se na mudança de ferramenta. No conjunto de prensas que 

possui a plataforma de mudança rápida de ferramenta é possível aproveitar todo o 

potencial da mesma, pois este operador abastece a mesma previamente com a ferramenta a 

ser utilizada de seguida, reduzindo deste modo o tempo de mudança em 29%, de 7 

minutos para 5 minutos. Quanto ao conjunto de prensas sem plataforma, a introdução de 

um operador para auxiliar a mudança de ferramenta permite reduzir o tempo de mudança 

em 14 pontos percentuais, de 15 minutos para 13 

minutos. Considerando novamente o tempo médio, tem-

se então que o tempo de mudança de ferramenta é de 9 

minutos, ao invés dos 11 minutos do primeiro cenário. 

Quanto ao tempo disponível para produção e ao OEE 

mantêm-se nos 420 minutos e nos 81%, respetivamente. 

Esta alteração traduz-se então num aumento da 

capacidade produtiva de 613 peças por turno para 664 

peças por turno, o que converte em 3982 peças por dia 

em comparação com as 3676 peças do primeiro cenário. 

As variáveis consideradas encontram-se resumidas na 

Tabela 7. 

 

 Quinadeiras 

Neste posto, tal como na prensa automática não foram consideradas quaisquer alterações 

ao nível da capacidade produtiva, pela introdução de um novo operador, pelo que esta se 

mantém nas 753 peças por turno e nas 4515 por dia. 

Sendo assim, com o cenário em questão a secção possui uma capacidade de produção de 2289 

frentes por turno e uma capacidade diária de 6867 frentes. Verificando-se assim um aumento 

de 13% em relação à situação inicial. De referir ainda que, para além destas melhorias, a 

organização lucraria ao nível da organização da secção com este novo colaborador apesar de 

não ser algo quantificável.  

Tabela 7 - Dados células de produção 

manuais no 2º cenário 
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O segundo cenário, tal como o anterior, é pessimista e considera apenas as melhorias 

evidentes e com influência direta pela introdução de um operador adicional para auxílio nas 

trocas de ferramentas. Este operador poderia ainda auxiliar na redução de tempos de ciclo, 

nomeadamente nas trocas de carros e nas trocas de matéria-prima, para além de que poderiam 

ainda ser considerados eventuais aumentos ao nível do OEE após a implementação deste novo 

conceito.  

4.8 Ganhos de área em armazenamento 

A implementação do novo conceito, para além do aumento da capacidade produtiva já 

demonstrada, permitia ainda alcançar o objetivo principal do projeto – ganhos de área 

evidentes, ganhos que tinham como objetivo aumentar a capacidade de armazenamento em 

50%. 

Utilizando então este objetivo como ponto de partida, distinguiram-se duas áreas de 

armazenamento para serem analisadas, uma antes da pintura, de produto intermédio, e outra 

depois da pintura, de produto acabado. 

 Armazenamento Antes da Pintura 

Tal como foi referido anteriormente, inicialmente o supermercado de produto intermédio 

tinha delimitado espaço para os produtos resultantes da célula de produção automática, 

das células de produção manuais e do posto de rebitagem. 

Cada carro ocupa uma área aproximada de 0,8 metros 

quadrados, tendo em conta que, no supermercado em 

questão, cada fila tem espaço para 4 carros, ocupando 

uma área de 3,2 metros quadrados. Sendo assim, 

contabilizaram-se as filas destinadas para cada uma 

das células produtivas, tal como está explicito na 

Tabela 8, para quantificar a área ocupada em 

armazenamento de produto intermédio. De destacar 

apenas o ponto designado como extra, que se refere ao 

produto intermédio que se encontrava acumulado por 

toda a secção. Mediu-se aproximadamente a área 

ocupada por este em diferentes dias para se estimar 

um valor realista, os 55 metros quadrados. 

Sendo assim, tem-se que a área total ocupada 

inicialmente para armazenamento de produto intermédio é de 144,6 metros quadrados. 

Com o novo conceito, devido ao facto de os produtos não serem quinados, os carros 

podem ser carregados com mais peças, mais precisamente 64 peças por carro ao invés das 

32 carregadas inicialmente. Em relação aos produtos provenientes da célula automática 

não é possível modificar a quantidade de peças por carro, pelo facto de já serem quinados 

por defeito. Em relação aos produtos que realizam quatro operações de prensas também 

não é possível alterar a quantidade deste por carro, pois também não realizam qualquer 

operação de quinagem para lhes conferir a forma em “U”. 

Deste modo, para dimensionar o supermercado de produto intermédio, para um turno de 

produção, com o novo conceito, organizou-se o mesmo por célula/linha final. Para tal, 

realizou-se o quociente entre a procura de cada célula/linha final por turno e o número de 

peças admissível por carro, obtendo-se então o número de carros por cliente final interno. 

Considerando que cada fila tem quatro carros, obteve-se o número de filas e, 

consequentemente, a área ocupada. Todos estes dados encontram-se compilados na Tabela 

9. 

Tabela 8 - Área ocupada 

inicialmente para armazenamento 

de produto intermédio 

Armazenamento Produto 
Intermédio 

  
Filas 
Inicial 

Área 
Inicial 
(m2) 

Automática 6 19,2 

Manuais 16 51,2 

Posto Rebites 6 19,2 

Extra   55 

Total 28 144,6 
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Tabela 9 - Armazenamento de produto intermédio com o novo conceito 

Cliente 
Final 

Procura/ 
Turno 

Cliente Final % Peças /Turno 
Nº 

peças/ 
Carro 

Nº 
carros 
Futuro 

Nº 
Filas 

Futuro 

Área 
Filas 
(m2) 

C1 544 
C1 Manual 60% 326 64 6 2 6,4 

C1 Automática 40% 218 32 7 2 6,4 

C3 544 
C3 Manual 60% 326 64 6 2 6,4 

C3 Automática 40% 218 32 7 2 6,4 

CKD 800 
CKD Manual 60% 480 64 8 2 6,4 

CKD Automática 40% 320 32 10 2 6,4 

C5 256 C5 100% 256 64 4 1 3,2 

C6 125 C6 100% 125 64 2 1 3,2 

C7 120 C7 100% 120 12 10 3 9,6 

C8 65 C8 100% 65 10 7 2 6,4 

C10 110 C10 100% 110 20 6 2 6,4 

IDU 16 IDU 100% 16 4 4 1 3,2 

Total         ----- 77 22 70,4 
 

 

De referir que apenas as parcelas sombreadas a verde refletem alterações no número de 

peças por carro e, consequentemente, são as parcelas que permitem ganhos na capacidade 

de armazenamento. As restantes, devido ao facto de serem provenientes da célula 

automática e de 4 operações nas prensas manuais mantêm o mesmo número de peças por 

carro. Considerou-se ainda que, 60% da produção para as células finais 1, 3 e CKD era 

feita pelas células manuais e o restante pela célula de produção automática. 

Este balanço traduz-se então numa ocupação de 70,4 metros quadrados para 

armazenamento de produto intermédio com o novo conceito idealizado. Refletindo-se 

assim num ganho de 51% antes da pintura. 

 Armazenamento Depois da Pintura 

Assim como foi feito para o armazenamento de produto intermédio, analisou-se o 

supermercado de produto acabado que existia inicialmente. Verificou-se que era idêntico 

ao anterior, estando delimitadas e marcadas 30 

filas para produto acabado pintado em branco, 

cinco filas para produto pintado em cinza e 5 

filas para retorno de carros vazios. Mais uma 

vez, efetuaram-se medições em diferentes dias 

para aferir em relação à área suplementar que 

era ocupada em locais fora do supermercado por 

produto acabado, chegando a um valor estimado 

de 20 metros quadrados. A Tabela 10 exprime 

os dados referidos e a área respetiva para 

armazenamento de produto acabado. 

 

 

 

Tabela 10 - Área ocupada inicialmente 

para armazenamento de produto 

acabado 
Armazenamento de produto 

acabado 

  Filas Inicial 
Área Inicial 

(m2) 

P.A.  30 120 

Cinza 5 20 

Vazio 8 32 

Extra P.A.    20 

Total 43 192 
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Posteriormente a esta análise seguiu-se então o dimensionamento do supermercado de 

produto acabado com a implementação do novo conceito. Considerou-se então que o 

supermercado albergaria stock correspondente a duas horas de produção. Para estimar este 

tempo foi tido em conta o seguinte: 

o 5 minutos desde que o disco kanban surge na rampa de discos kanban até à 

caixa de nivelamento; 

o 5 minutos desde a caixa de nivelamento até ao sequenciador das quinadeiras; 

o 6 minutos para terminar o lote anterior; 

o 1 minuto para mudança de ferramenta ou módulo da quinadeira; 

o 6 minutos para produzir o lote em questão; 

o 6 minutos de espera para ser carregado o carro na pintura; 

o 75 minutos para percorrer o carrossel de pintura; 

o 15 minutos de margem de erro. 

Definido o tempo de cobertura do stock que estaria no supermercado de produto acabado, 

seguiu-se o dimensionamento ao nível de espaço. É importante referir que no 

supermercado posterior à pintura a quantidade de frentes por carro deve respeitar o SNP 

(Sample Number Pieces) da célula/linha final, isto é, o número de aparelhos que cada 

célula/linha final produz num ciclo. É regra que todos os componentes abastecidos às 

células/linhas finais devem respeitar o respetivo SNP. 

Sendo assim, partiu-se então do produto do tempo de ciclo de cada célula/linha final pelo 

respetivo SNP de forma a quantificar o tempo que demora a produção de um carro, para 

posteriormente saber quantos carros produzem em 120 minutos. Com o número de carros, 

sabendo que cada fila neste supermercado armazena 5 carros, determina-se então o 

número de filas por cliente final e, consequentemente, a área ocupada para armazenar o 

produto acabado da secção de pintura. Os valores obtidos nestes cálculos foram 

compilados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Área ocupada para armazenamento de produto acabado 

Células Finais Tempo de 
ciclo (s) 

SNP Carros Filas Área (m2) 

CKD 32 16 15 3 12 

C1 47 16 10 2 8 

C3 47 16 10 2 8 

C5 98 16 5 1 4 

C6 202 5 8 2 8 

C7 210 6 6 2 8 

C8 388 5 4 1 4 

C10 229 10 4 1 4 

IDU 1575 16 1 1 4 

Total     63 15 60 

Para além desta área foram ainda consideradas 5 filas para retorno de carros vazios e 5 

filas para produto pintado em cinzento, mantendo tal como na situação inicial. O que se 

traduziu então numa área total de 100 metros quadrados. Comparando então com o estado 

inicial, verifica-se um ganho de área para armazenamento no que toca ao produto acabado 

de 48%. 

Concluindo então a análise ao nível do armazenamento na secção de pintura, verifica-se que o 

balanço geral foi um ganho de capacidade de armazenamento de 49,5%, cumprindo-se então 

com o objetivo previamente estabelecido. 
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4.9 Armazenamento de matéria-prima 

Após ter sido analisada a forma como era armazenado o produto, focou-se então a atenção no 

armazenamento da matéria-prima, de forma a otimizar o mesmo para abarcar as referências 

novas que virão a ser introduzidas 

Tal como já foi abordado no capítulo 3.4, a matéria-prima é armazenada em estantes, estantes 

essas que apresentam a possibilidade de regular altura de cada nível e, consequentemente, o 

número de níveis de cada uma delas. 

4.9.1 Uniformização do número de níveis das estantes de matéria-prima 

Por observação e medição das 15 estantes presentes na secção verificou-se que existem 10 

estantes com cinco níveis de armazenamento, com um espaçamento entre níveis de 71 

centímetros, e 5 estantes com 6 níveis de armazenamento, com um espaçamento entre níveis 

de 56 centímetros. tal como se observa na Figura 24. 

 

Figura 24 - Estante com 6 níveis de armazenamento e estante com 5 níveis de armazenamento 

Apesar da quantidade de platinas em cada balote não ser controlada, verificou-se que a 

limitação de peso fazia com que a altura dos mesmos nunca excedesse os 50 centímetros. 

Sendo assim, o espaçamento entre níveis de 56 centímetros já existente em 5 estantes revela-

se suficiente para armazenar balotes e manobra-los a partir do empilhador. 

Posto isto, a primeira medida proposta foi a uniformização do número de níveis das estantes, 

passando a ter todas 6 níveis de armazenamento, com um espaçamento de 56 centímetros 

entre níveis, o que se traduzia num ganho imediato de capacidade de armazenamento de mais 

20 balotes, isto é, um aumento de 12,5% em relação ao estado inicial. 

 

4.9.2 Aumento do número de níveis das estantes de matéria-prima 

Para além da otimização conseguida pela uniformização do número de níveis, verificou-se 

que as estantes tinham capacidade para ainda aumentar mais um nível. A Figura 25 mostra a 

especificação técnica das estantes usadas para a matéria-prima, verifica-se então que 

possibilitam 6 níveis de prateleiras, com capacidade 4000 quilogramas por nível. 
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Figura 25 - Especificação técnica da estante de matéria-prima 

Sendo assim, a restrição principal a ter em conta seria a altura máxima a que estariam os 

balotes no último nível de armazenamento, mantendo o mesmo espaçamento entre níveis. 

Inicialmente, a altura máxima atingida pelos balotes era de 401 centímetros, existindo 

margem para aumentar um pouco mais esta cota. 

Tendo isto em consideração, simulou-se uma 

estante com 7 níveis, de forma a perceber os 

requisitos que esta exigiria. A figura 25 

representa a comparação entre uma estante de 6 

níveis e uma de 7 níveis, a zonas a amarelo 

representam a madeira, a azul está representada 

o apoio horizontal de cada nível e a cinzento o 

espaço para as platinas. 

Tal como se verifica pela Figura 26, para que 

seja possível adicionar um nível mantendo uma 

altura total da estante dentro dos limites 

possíveis, foram tidos em conta dois requisitos 

essenciais. 

O primeiro é a alteração de altura do primeiro 

nível de armazenamento, de 43 centímetros para 

38 centímetros, devido ao facto deste ser usado 

exclusivamente para receber balotes que já 

foram utilizados e, consequentemente, 

possuirem uma altura inferior, sendo suficiente 

considerar 38 centímetros mais os 13 

centímetros da madeira. 

O segundo consiste na alteração do apoio 

horizontal da estante, de modo a reduzir a altura 

em 5 centímetros. 

 

Figura 26 - Comapração entre estante de 7 níveis e 

estante de 6 níveis 
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Sendo assim, na Figura 27.1 demonstra-se o apoio inicial da estante. Por observação desta é 

possível verificar a oportunidade de reduzir os 5 centímetros e otimizar o armazenamento. 

Posto isto, consultaram-se diversos catálogos de fornecedores de estantes para conhecer 

alternativas ao apoio demasiado largo. Verificaram-se então as seguintes hipóteses para 

conseguir reduzir a altura do apoio, representas na Figura 27.2 e na Figura 27.3. A primeira 

consistia numa grelha que apoiava na estrutura da estante e que não acrescia à altura desta, 

sendo então conseguida a redução de 5 centímetros. Tinha uma restrição que impossibilitava a 

sua implementação, esta grelha não suportava os 1000 quilogramas de cada balote. A hipótese 

seguinte, consistia em colocar barras que apoiavam igualmente na estrutura e não 

aumentavam a altura desta. Estas barras suportavam 500 quilogramas cada, pelo que três 

barras seriam suficientes para suportar cada balote. Esta solução apresentava uma restrição 

importante em termos de funcionalidade, pois não se revelavam funcionais para apoiar a 

estrutura de madeira idêntica a uma palete, sendo esta manobrada por um empilhador. A 

solução final, representa na figura 27.4, foi então uma junção das duas anteriores, na qual as 

barras de aço forneciam capacidade de suporte dos balotes e a grelha forneciam 

funcionalidade e capacidade de manobrar a partir de um empilhador. 

Consumada então esta possibilidade de aumentar o número de níveis para 7 por estante é 

possível aumentar a capacidade de armazenamento de matéria-prima na secção de pintura. 

Esta medida traduzia-se num ganho de capacidade de armazenamento de mais 50 balotes, 

logo mais 31,3% em relação ao estado inicial. 

 

Figura 27 – Apoio inicial para estantes de matéria prima e diferentes soluções estudadas 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões relativamente à realização do 

projeto, assim como um balanço geral dos resultados obtidos, com a quantificação dos 

mesmos. Por último, são propostos alguns trabalhos a serem desenvolvidos no futuro na 

sequência do projeto desenvolvido. 

5.1 Conclusões 

O projeto incidiu essencialmente na secção de Pintura na qual as frentes utilizadas nos 

aparelhos produzidos pela fábrica são fabricadas e pintadas. O objetivo do mesmo era analisar 

a área de fabrico na cadeia de valor desde a entrada da matéria-prima, passando pelo produto 

intermédio e terminando no produto acabado. Consistia ainda em rever os standards, o 

processo e otimizar ao máximo o espaço disponível, aumentado a capacidade de 

armazenamento em 50%. Sendo assim, direcionou-se o foco para dois pontos fundamentais: o 

armazenamento de produto - quer intermédio, quer acabado - e armazenamento de matéria-

prima. 

Numa fase inicial, desenvolveu-se um extenso processo de recolha de dados da secção, por 

observação direta dos processos, por contacto com os operadores e por sessões de 

brainstorming com os elementos do instituto kaizen, resultando no diagrama spaghetti 

presente no Anexo D e no mapa da cadeia de valor.  

A utilização destas ferramentas destacou a falta de capacidade produtiva da secção e permitiu 

perceber a razão pela qual se produzia em turnos suplementares, o que levava à acumulação 

de material, à desorganização da secção e ao incumprimento de normas de segurança. 

A fase seguinte passou então pela criação do novo conceito de produção, que consistia em 

quebrar o processo de fabricação de frentes, separando as duas etapas iniciais de corte e 

estampagem das platinas, da terceira etapa, a quinagem. Esta alteração no processo implicava 

ainda alterações nos carros de armazenamento do produto devido ao facto da forma do 

produto resultante do processo de corte e estampagem ser totalmente distinta. Sendo assim, 

foram propostos novos carros, que duplicavam a capacidade de armazenamento. 

Estas alterações traduziram-se em ganhos na capacidade produtiva, sendo idealizados dois 

cenários de produção que refletiam tal aumento de capacidade. O primeiro cenário 

considerava o mesmo número de operadores do estado inicial e permitia aumentar a produção 

em 9 pontos percentuais, satisfazendo assim a procura das células e linhas finais da fábrica. O 

segundo cenário considerava a introdução de um novo operador com a função de auxiliar nas 

tarefas de mudança de ferramenta e de organização da secção, traduzindo-se deste modo num 

aumento de capacidade produtiva de 13 pontos percentuais.  

Os aumentos na capacidade produtiva permitiam eliminar o turno suplementar que era 

praticado na secção, mas também se refletiam significativamente ao nível da capacidade de 

armazenamento. 
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Por um lado, no toca ao armazenamento de produto intermédio, o novo conceito de produção 

traduzia-se num ganho de área de 70,4 metros quadrados, o que representava um ganho de 

51% em relação a situação inicial. Por outro lado, ao nível do produto acabado, o novo 

processo diminuía o lead-time e aumentava a capacidade de reação da secção, refletindo-se 

num ganho de área para armazenamento, no supermercado posterior à linha de pintura, de 

52%. Sendo assim, como balanço geral, e tendo em conta o objetivo primordial inicial de 

aumentar a capacidade de armazenamento em 50%, considera-se que este foi amplamente 

cumprido devido ao facto de o ganho no armazenamento geral da secção ter sido de 51,5%. 

Para além destes ganhos diretos e quantificáveis, esta alteração no processo eliminava o 

produto acumulado nos corredores e noutras zonas da secção, permitindo que os princípios 

quer de segurança, quer de organização fossem cumpridos. 

A fase final do projeto passou então pela análise do armazenamento de matéria-prima, tendo 

em conta que o objetivo era otimizar ao máximo o armazenamento, para posterior introdução 

de novas referências. Este era então feito em balotes cintados com as platinas empilhadas 

umas sobre as outras, em estantes metálicas, sem que o número de níveis destas fosse igual 

para todas.  

Desta forma, primeiramente, propôs-se a uniformização do número de níveis, sendo este igual 

a seis, possibilitando o armazenamento de mais 20 balotes, o que se traduzia num aumento de 

12,5% em relação à situação inicial. 

Para além desta otimização, após estudar as especificações técnicas das estantes metálicas, foi 

ainda proposto um aumento do número de níveis para sete em todas as estantes da secção. 

Este aumento passava pela alteração do espaçamento entre estantes e pela mudança do apoio 

dos balotes. A medida proposta refletia-se então num aumento de capacidade de 

armazenamento de 31.3%, isto é, criava a possibilidade de armazenar mais 50 balotes em 

relação à situação inicial. 

De modo geral, os objetivos propostos no lançamento do projeto foram alcançados, 

conseguindo-se os ganhos esperados na capacidade de armazenamento, sendo que a criação 

do novo conceito de produção pode ainda ser aproveitada, quer para outras fábricas do grupo, 

quer para outras secções. Para além disso, mostrou-se claramente formas de otimizar o 

armazenamento já existente. 

5.2 Perspetivas de trabalhos futuros 

Após a apresentação à direção de produção da fábrica, a opinião foi positiva, havendo a 

expectativa que as alterações podem realmente converterem-se em ganhos na secção, contudo 

a curta duração do projeto não possibilitou a implementação, pelo que um trabalho futuro é a 

implementação do que foi proposto e a monitorização do impacto das alterações. 

Para além disto, seria também interessante aplicar o mesmo conceito para produção de frentes 

para aparelhos noutras fábricas do grupo, com a mesma unidade de negócio, visto serem 

expectáveis bons resultados. A mesma metodologia podia também ser usada noutras secções 

da fábrica de Aveiro, para aumentar a capacidade das mesmas e possibilitar a introdução de 

novos produtos nas mesmas. 

No toca à matéria-prima, restou uma oportunidade por explorar ao nível das estruturas de 

madeira que suportam os balotes e que não são retornáveis. Revelando-se então interessante a 

criação de uma estrutura possível de reaproveitar. 
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ANEXO A: Portefólio de produtos da Bosch Termotecnologia em 
Aveiro 
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ANEXO B: Layout Inicial da Secção de Pintura 
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ANEXO C: Mapa da Cadeia de Valor 
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ANEXO D: Diagrama Spaghetti da secção de Pintura 

 

 

 


