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Resumo  
 

Nas empresas de Outsourcing Semiconductor Assembly and Test (OSAT) a dinâmica 
competitiva do negócio entre os diferentes players é impulsionada pela concorrência de preços 
e pelo desenvolvimento tecnológico dos produtos. À medida que foram surgindo novos players 
no mercado, procurando consolidar o seu espaço e conquistar novos clientes, a concorrência 
verificada na oferta de um serviço de qualidade a preços mais baixos aumentou e levou as 
empresas a colmatar o impacto da redução da margem de lucro no serviço prestado através da 
redução dos custos associados ao processo. Nesse sentido, a empresa em estudo procurou 
investir em novas técnicas de melhoria contínua que contribuíssem para o aumento da eficiência 
do processo. O Multi observation study (MOS) foi uma das ferramentas adotadas pela empresa 
no estudo dos recursos produtivos. 

A proposta para a realização do projeto MOS surge da necessidade de aplicação deste 
projeto a uma unidade de produção que ainda não tinha sido alvo de estudo. A motivação para 
a realização do projeto MOS deve-se ao potencial de melhoria da área em estudo, no qual se 
pretendia quantificar o nível de utilização dos equipamentos, comparar funções, equipas e 
turnos de forma a identificar os constrangimentos associados aos processos. Com a realização 
deste estudo pretende-se identificar as oportunidades e respetivas ações de melhoria que 
melhorem a eficiência do processo.  

O MOS é uma ferramenta de melhoria contínua utilizada no diagnóstico da área de 
produção. Este estudo procurar identificar as causas associada às ineficiências do processo de 
manufatura através da recolha e análise de dados do MOS e do sistema. A metodologia de 
observação do MOS conduziu a uma maior precisão ao nível dos dados e o método de 
amostragem utilizado permitiu estimar, de uma forma económica e viável, informações vitais 
sobre o estado da área. Os dados obtidos sobre os recursos produtivos em análise na semana de 
observação do MOS resultou das observações instantâneas efetuadas em cada ciclo de 
observação. 

O estudo analítico desenvolvido consistiu na aplicação de várias técnicas de estatística 
e na descrição e sumarização dos dados recolhidos de forma a representar os mesmos sob a 
forma de gráficos e tabelas. O primeiro estudo realizado ao nível dos operadores permitiu 
concluir que algumas atividades operacionais não se encontram normalizadas internamente e, 
também não estão balanceadas entre equipas, turnos ou dias. O segundo estudo consistiu na 
análise ao nível dos equipamentos e permitiu identificar os casos críticos em termos de micro 
paragens, paragens programadas e process speed. O terceiro estudo, em que foi analisado o 
fluxo produtivo, permitiu identificar equipamentos dispersos dos processos precedentes e, a 
alocação de equipamentos com caraterísticas comuns em células de trabalho distintas. Alguns 
equipamentos não registaram qualquer atividade em sistema. 

Na identificação de oportunidades de melhoria reuniu-se a equipa, em sessões de 
brainstorming, em torno das situações verificadas na análise. A sinergia de esforços permitiu 
identificar as causas das ineficiências operacionais de onde derivaram as respetivas 
oportunidades e ações de melhoria. As ações de melhoria resultantes da análise de dados 
realizada e das oportunidades identificadas deram origem aos seguintes projetos na área em 
estudo: 5S; normalização do trabalho entre equipas; aumento do speed dos equipamentos; 
revisão dos layouts; análise spaghetti; SMED aos equipamentos da família D; 3C. A realização 
destes projetos terá um impacto significativo na eficiência e na redução do desperdício do 
processo.  

Considerando os custos operacionais e financeiros adjacentes à implementação das 
ações de melhoria foi definido, na parte final do projeto, a estratégia para o planeamento, 
controlo e monitorização dos projetos de melhoria.
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Multi observation study (MOS)  
Abstract 
 

In the companies of Outsourcing Semiconductor Assembly and Test (OSAT) the 
competitive dynamic of the business between the different players is driven by the competition 
of prices and the technological development of the products. As new players emerged on the 
market, seeking to consolidate their space and win new customers, competition in offering 
quality service at lower prices increased and led companies to mitigate the impact of lowering 
the profit margin service through the reduction of costs associated with the process. In this 
sense, the company under study sought to invest in new techniques of continuous improvement 
that contributed to increase the efficiency of the process. The Multi observation study (MOS) 
was one of the tools adopted by the company in the study of productive resources. 

The proposal for the MOS project arises from the need to apply this project to a 
production unit that had not yet been studied. The motivation to carry out the MOS project is 
due to the improvement potential of the study area, in which it was intended to quantify the 
level of equipment utilization, to compare functions, teams and shifts in order to identify the 
constraints associated with the processes. The purpose of this study is to identify the 
opportunities and respective improvement actions that improve the efficiency of the process. 

The MOS is a continuous improvement tool used in the diagnosis of the production area. 
This study seeks to identify the causes associated with inefficiencies in the manufacturing 
process through the collection and analysis of MOS and system data. The MOS observational 
methodology led to a greater precision in the data and the sampling method used allowed to 
estimate, in an economical and viable way, vital information about the state of the area. The 
data obtained on the productive resources under analysis in the observation week of MOS 
resulted from the instant observations made in each observation cycle. 

The analytical study consisted in the application of several statistics techniques and in 
the description and summarization of the data collected in order to represent them in the form 
of graphs and tables. The first study carried out at the level of the operators allowed to conclude 
that some operational activities are not normalized internally and also are not balanced between 
teams, shifts or days. The second study consisted of analysis at the equipment level and allowed 
the identification of critical cases in terms of micro stops, programmed stops and process speed. 
The third study, in which the productive flow was analyzed, allowed to identify dispersed 
equipment of the previous processes and, the allocation of equipments with common 
characteristics in different work cells. Some equipment did not record any system activity. 

In the identification of opportunities for improvement the team met in brainstorming 
sessions around the situations verified in the analysis. The synergy of efforts made it possible 
to identify the causes of the operational inefficiencies from which the respective opportunities 
and improvement actions derived. The improvement actions resulting from the data analysis 
performed and the identified opportunities gave rise to the following projects in the study area: 
5S; normalization of work between teams; increased speed of equipment; layout review; 
spaghetti analysis; SMED to family D equipment; 3C. The realization of these projects will 
have a significant impact on the efficiency and reduction of the waste of the process. 

Considering the operational and financial costs adjacent to the implementation of 
improvement actions, the strategy for the planning, control and monitoring of improvement 
projects was defined at the end of the project.
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1 Introdução  

Num passado recente as empresas de Outsourcing Semiconductor Assembly and Test 
(OSAT) eram qualificadas como empresas de serviços de baixo custo, cuja dinâmica 
competitiva do negócio entre elas era impulsionada pela concorrência de preços.  

Atualmente, as atenções do mercado viram-se para as empresas de back end num 
momento em que as empresas de front end abrandam o ritmo de inovação no respetivo 
segmento de mercado. A manufatura ao nível do back end dedica-se à singularização e 
encapsulamento de circuitos integrados. Através da matéria prima proveniente do front end, as 
unidades são concebidas de forma a que seja assegurada a condução elétrica entre a bola de 
solda e a placa de circuito, realizando numa fase final o teste dos dies elétricos reportando o 
estado dos mesmos ao cliente.  

1.1 A ATEP – AMKOR TECHNOLOGY, S.A. 

A holding do grupo, Amkor Technology, Inc., empreendendo consolidar a sua posição 
de líder mundial ao nível de OSAT incorporou na sua administração a aquisição da Nanium 
S.A, investindo desta forma numa tecnologia de nicho de mercado ao nível de OSAT. Como se 
pode observar na Figura 1, a empresa sediada em Mindelo principiou a sua atividade na 
indústria dos semicondutores como Siemens acabando por ser adquirida pela Amkor Technology 
em maio de 2017. A instabilidade operacional inerente à evolução tecnológica requerida ao 
nível da manufatura e à falta de capacidade de resposta por parte das empresas em acompanhar 
a oferta por parte de outros players no mercado de semicondutores levou a vários processos de 
reestruturação financeira com a entrada de capital e novos parceiros estratégicos por parte das 
empresas que apostaram na aquisição da empresa de OSAT em estudo. De notar o ano de 2007 
em que a Qimonda liderou o ranking a nível de exportações nacionais com vendas a atingir os 
1,6 mil milhões de euros e empregando cerca de 1700 pessoas. Com a falência da filial 
portuguesa da Qimonda no ano de 2009 surgiu uma forte reestruturação financeira com uma 
diminuição abrupta do número de funcionários, ao que se sucederam anos de superação onde 
se inverteu a situação financeira vivida à época culminando com o reconhecimento a nível 
mundial na qualidade de OSAT.  

 

Figura 1 - Linha temporal da história da Empresa 
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A empresa portuguesa, agora ATEP – Amkor Technology Portugal, S.A., especializou-
se numa tecnologia de nicho de mercado que é o packaging de semicondutores em Wafer level 
Fan-Out (WLFO) e Wafer Level System in Packagage (WLSiP). Atente-se que a par dos atuais 
recursos operacionais expressos na Figura 2 a empresa é capacitada com uma vasta cadeia de 
desenvolvimento, desde o design até às várias tecnologias de Wafer Level Packaging (WLP).  

A flexibilidade da empresa em adaptar e testar soluções correspondendo aos requisitos 
dos clientes proporcionou a liderança em WLP de 300 mm, Fan-in Wafer Level Chip-Scale 
Package (WLCSP) e Wafer Level Fan-Out (WLFO) com base na tecnologia de Wafer Level 
Ball Grid Array (eWLB).   

1.2 Enquadramento do projeto e motivação 

À medida que a indústria de semicondutores foi evoluindo foram surgindo novos players 
no mercado procurando consolidar o seu espaço e conquistar novos clientes. A estratégia por 
parte das organizações em investir na aquisição de empresas de OSAT refletiu a aposta no 
desenvolvimento tecnológico dos seus produtos e na capacidade produtiva da empresa, 
conquistando de uma forma indireta ou direta, no caso de aquisição de empresas concorrentes, 
quota de mercado para com os concorrentes de OSAT. 

A globalização dos produtos proporcionou maiores volumes de produção, porém emergiu 
a necessidade de redução de custos e aumento da eficiência do processo de forma a assegurar a 
sustentabilidade e competitividade das organizações. Desta forma, a empresa procurou ao longo 
dos anos fortalecer a sua cultura lean instruindo a sua equipa de engenharia das mais recentes 
técnicas de melhoria contínua, através do suporte externo de consultoria ou da prática de 
benchmarking com empresas de outros ramos.  

A prática de benchmarking permitiu à empresa, numa relação de simbiose, partilhar as 
suas metodologias lean, comparar as mesmas com outras empresas de referência nacional e 
concluir sobre quais as melhores práticas lean. 

O investimento em consultoria externa trouxe a experiência necessária, bem como o 
conhecimento inovador nas mais recentes técnicas lean. A chegada da Indústria 4.0 e a 
emergente necessidade de tratamento e análise dos dados gerados pelos equipamentos, como é 
o caso da indústria em estudo, levou a idealização de novas metodologias de melhoria contínua 
que considerassem tanto a otimização dos recursos humanos como dos equipamentos 
produtivos. Na procura de soluções para uma indústria em constante evolução tecnológica, onde 
a manufatura ao nível do packaging de semicondutores é um processo complexo com um fluxo 
variável em função da matriz de produtos e da dedicação dos equipamentos, implementou-se 
com o devido o devido suporte externo o Multi-observation study (MOS). 

O MOS é uma ferramenta de melhoria contínua utilizada no diagnóstico da área de 
produção. O método de observação do MOS serve de base à recolha de dados através de um 
processo de amostragem de forma a estudar, numa fase posterior de análise de dados, quais as 
ineficiências operacionais identificadas que irão ser alvo de ações de melhoria. A metodologia 
do MOS conduz a uma maior precisão ao nível dos dados; melhor análise de pessoas e 

Figura 2 - Capacidade atual da ATEP 
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equipamentos; homogeneização de métodos de trabalho das diferentes equipas e melhorias no 
fluxo de processo com reflexo no output dos equipamentos.  

O presente projeto foi desenvolvido no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia 
Mecânica (MIEM) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e foi 
realizado na ATEP – AMKOR TECHNOLOGY, S.A. no âmbito dos projetos de melhoria 
contínua desenvolvidos pela equipa de Engenharia Industrial, distinguida com a atribuição do 
prémio Kaizen no ano de 2013. A proposta para a realização do Multi-observation study, 
classificado como um Medium Term Project com duração compreendida entre 4 a 6 meses, 
surge da necessidade em dar continuidade aos estudos do MOS realizados nas diferentes áreas 
de produção e da oportunidade da realização deste estudo numa unidade de produção que ainda 
não tinha sido alvo de estudo. Pretende-se com a realização do MOS na área de WaferPrep 
identificar as oportunidades e respetivas ações de melhoria quanto à otimização dos recursos 
humanos e dos equipamentos produtivos. O término do projeto culmina com o planeamento da 
implementação das ações de melhoria segundo a priorização estabelecida ao nível da poupança, 
investimento e duração de cada projeto. 

Entre os resultados esperados com a implementação das futuras ações de melhoria 
identificadas neste estudo, destacam-se: redução do tempo de ciclo; aumento do OEE; 
otimização dos métodos de trabalho; redução de custos; melhorias ao nível do layout da área 
em estudo; diminuição de movimentações por parte do operador.  

A indústria de OSAT pode permanecer no topo, desde que os melhores players tenham 
as habilidades técnicas necessárias para diferenciar o front end que recebem das fundições e 
através de uma manufatura lean responder às necessidade de mercado retirando o foco nas  
guerras de preços (Company 2011). 

1.3 Metodologia adotada 

O projeto realizado na presente dissertação principiou com um plano de indução a toda 
a cadeia de valor do produto onde foram apresentadas detalhadamente todas as etapas de 
processo, desde a chegada do material em linha até à saída do mesmo. Nesta fase, 
acompanharam-se as pessoas envolvidas em cada etapa de processo com o intuito de perceber 
como a área de produção em estudo e as áreas adjacentes estavam organizadas, como era 
realizado o fluxo logístico e qual o trabalho realizado por pessoas e equipamentos. Posto isto, 
definiu-se, em equipa, o planeamento do projeto segundo o MOS project breakdown structure, 
que se encontra representado na Figura 3. O planeamento do MOS está dividido em 4 fases: 
Preparação do estudo; Recolha de dados; Análise de dados; e Identificação de oportunidades 
de melhorias.  

Na primeira fase do estudo estabeleceram-se os canais de comunicação, selecionando 
quais os elementos a participar no projeto e a ser alvo de treino e formação sobre a metodologia 
MOS. No decorrer da preparação do estudo foi realizado o levantamento do estado da área 
através da observação do processo e do diálogo com todas as pessoas envolvidas nos processos. 

Na recolha de dados foi estabelecido o horário de observações do MOS, segundo os 
critérios e a periodicidade definida nos métodos de observação do MOS. Numa segunda fase 
da recolha de dados foi realizada a recolha dos dados ao nível do sistema, com recurso aos 
softwares de suporte logístico, planeamento e produção, entre outros. 

A análise de dados consistiu no tratamento e análise dos dados de observação do MOS 
e do sistema. O estudo analítico desenvolvido consistiu na aplicação de várias técnicas de 
estatística na descrição e sumarização dos dados recolhidos de forma a representar os mesmos 
sob a forma de gráficos e tabelas, com suporte das ferramentas disponibilizadas pelas aplicações 
Minitab e Excel. 
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Na última fase do planeamento do MOS, a identificação de oportunidades de melhoria, 
reuniu-se a equipa, em sessões de brainstorming, em torno das situações verificadas na análise 
de dados. Nesta etapa, os esforços gerados nos brainstormings permitiram identificar as causas 
das ineficiências operacionais e, posteriormente, as respetivas oportunidades e ações de 
melhoria. Considerando os custos operacionais e financeiros adjacentes à implementação das 
ações de melhoria foi definido, segundo os métodos de gestão de risco de projetos, a estratégia 
para o planeamento, controlo e monitorização dos projetos de melhoria. 

1.4 Estrutura da dissertação 

No presente capítulo foi apresentado o enquadramento do projeto e a respetiva 
motivação refletindo a importância do estudo desenvolvido para a identificação das 
oportunidades e respetivas ações de melhoria na linha de produção. O projeto foi apresentado, 
bem como a Empresa onde o mesmo foi realizado, detalhando os objetivos pretendidos e a 
metodologia implementada. 

Ulteriormente à presente parte introdutória sucedem-se quatro capítulos que retratam 
detalhadamente a temática da presente dissertação.   

No segundo capítulo é apresentado o enquadramento teórico. Neste capítulo, é realizado 
um resumo histórico da evolução do estudo do trabalho onde se referem os principais avanços 
nas técnicas de estudo de trabalho.  Posteriormente é apresentada a ferramenta de estudo em 
análise, onde é feita uma revisão das temáticas relevantes para o estudo realizado bem como 
das atividades de suporte à metodologia em que o estudo assenta. 

No terceiro capítulo é descrita a situação inicial da área alvo de estudo. Numa parte 
inicial são explicitados os dois tipos de tecnologia ao nível da manufatura dos produtos, a 
unidade de produção onde vai ser realizado o estudo e o produto a ser transformado. 
Posteriormente são detalhados todos os esforços desenvolvidos no mapeamento da área e na 
realização da análise Yamazumi. É também descrito todo o trabalho desenvolvido na elaboração 
dos documentos de suporte às observações realizadas, tais como: cálculo do número de 
observações; calendário de observações; rota/pontos/zonas de observação; e templates de 
recolha. 

No quarto capítulo é apresentada a situação final onde inicialmente é descrita a situação 
da área em estudo na semana de observação do MOS com recurso a um Value Stream Map 
(VSM) e à análise Yamazumi para os produtos mais processados. Seguidamente é realizada, 
com base na estatística descritiva, a análise aos dados obtidos nas observações do MOS, 
comparando os mesmos com os dados do sistema. Por último, é exposto o pensamento crítico 
que guiou à identificação e quantificação de oportunidades de melhoria nos brainstormings. 

Por último, no capítulo 5 são detalhadas as ilações obtidas do estudo desenvolvido e as 
perspetivas de trabalhos futuros. 

Figura 3 - Planeamento do MOS 
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2 Enquadramento Teórico 
No presente capítulo será descrito, com base em referências bibliográficas, a 

metodologia MOS aplicada no projeto, os diferentes entregáveis do mesmo e a sua relevância 
para o resultado final. Inicialmente, é apresentada a evolução histórica das técnicas de medição 
do trabalho até ao contexto atual, enquadrando o MOS nas mais recentes técnicas de medição 
do trabalho.  

2.1 História do estudo do trabalho 

A Revolução Industrial ocorrida nos Estados Unidos em meados do século XIX 
proporcionou o aparecimento das primeiras técnicas de estudo do trabalho e os primeiros 
métodos de melhoria contínua. A industrialização emergente verificada à época modificou o 
paradigma em torno dos métodos de trabalho com a implementação da linha de montagem e da 
divisão do trabalho entre operadores conduzindo a melhorias em termos de custo de produção 
e da eficiência dos processos. Durante este período os estudos precoces realizados nas fábricas 
para estudar e melhorar a gestão do trabalho foram evoluindo de forma independente por 
Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank B. e Lilian M. Gilbreth (Simmons 2010). Os conceitos 
básicos desenvolvidos sobre os princípios científicos de gestão da produção foram o resultado 
da combinação das teorias desenvolvidas pelos primeiros pensadores ao nível da engenharia 
industrial (Karger and Bayha 1957). 

Frederick W. Taylor, pai da Gestão Científica e pioneiro no desenvolvimento de 
metodologias de medição do trabalho, realizou o primeiro estudo em medições do desempenho 
do operador com base em níveis e tempos de produção. Frederick Taylor percebeu que as 
medições e os objetivos de produção estabelecidos à data tinham como base o fraco 
desempenho que tinha registado originalmente. De forma a colmatar a lacuna verificada 
desenvolveu a ferramenta de medição de trabalho inspirando-se no trabalho realizado por M. 
Coulomb que em 1760 através do uso do cronómetro estabeleceu tempos padrão para realizar 
uma tarefa. Desta forma recorreu à precisão do instrumento de medição temporal para 
padronizar os tempos de desempenho vinculados com um método de operação específico. A 
metodologia de medição desenvolvida permitiu estimar com maior precisão o tempo necessário 
para realizar uma determinada tarefa estabelecendo desta forma o primeiro avanço no estudo 
do tempo (Karger and Bayha 1957). 

Segundo Kanawaty and Office (1992) a medição do trabalho consiste na aplicação de 
técnicas para estabelecer o tempo necessário para que um trabalhador qualificado, a trabalhar a 
um ritmo normal, precisa para realizar determinada tarefa.  

A marca deixada pelo Taylorismo influenciou os desenvolvimentos alcançados na 
medição do trabalho, entre os quais o trabalho de um dos seus discípulos, Henry Laurence 
Gantt, que concebeu um gráfico representativo do desempenho em função do planeamento de 
produção. A ferramenta em causa foi adotada pela indústria da construção naval durante a 
primeira guerra mundial para controlo da produção. A base de dados resultante da 
implementação da ferramenta de controlo permitiu ajustar os horários de produção de acordo 
com a capacidade de manufatura e os requisitos do cliente através da análise gráfica do estado 
atual de produção face ao planeamento original (Herrmann 2006). 

Os estudos de Elton Mayo deram ênfase à importância das normas dos grupos de 
trabalhadores e a organização informal dos trabalhadores na definição da produtividade do 
trabalhador (Miyata et al. 1981).  

A análise do trabalho com recurso a amostragem foi uma nova ferramenta de análise do 
trabalho desenvolvida por Leonardo Tippet em 1927. Tippet, mestre em estatística, 
desenvolveu um método de análise estatística tendo como base de amostragem as observações 
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instantâneas recolhidas de forma aleatória. O Snap Reading, denominação dada por L. Tippet, 
tinha como propósito a proporção de tempo requerido para cada atividade calculado através do 
número de observações registadas dividido pelo número total de observações (Miyata et al. 
1981). 

Embora a teoria da gestão científica desenvolvida por Frederick Taylor tenha obtido 
maior aceitação entre 1900 e 1940, foram surgindo gradualmente métodos alternativos e 
revisões aos estudos desenvolvidos questionando os pressupostos fundamentais da gestão 
científica  (Baumgart and Neuhauser 2009). 

As atenções sobre a medição do trabalho dividiram-se com a nova matriz de pensamento 
dos Gilbreth com a criação de uma classificação de movimentos humanos de forma a analisar 
detalhadamente o comportamento dos operadores. O Therbligs, termo atribuído à lista de 
movimentos, estava dividido em 16 categorias para analisar numa base temporal as tarefas a 
realizar pelo operador (Baumgart and Neuhauser 2009). O trabalho realizado pelo casal 
Gilbreth contribuiu para uma compreensão aprofundada do trabalho, dos métodos existentes e 
da fadiga adjacente à realização dos mesmos, em suma uma maior compreensão da importância 
do operador no estudo do trabalho. A visão dos Gilbreths era que a ciência pudesse ser usada 
para criar procedimentos de forma a realizar corretamente as tarefas, sendo que todas essas 
tarefas deveriam ser padronizadas (Karger and Bayha 1957). 

O propósito do estudo dos métodos é, segundo Kanawaty and ILO. (1992), a gravação 
sistemática e a avaliação crítica da execução das tarefas de forma a imputar melhorias no 
procedimento.  

Anos mais tarde, Ralph M. Barnes publicou um dos livros mais completos sobre 
medição do trabalho com uma descrição detalhada do estudo de micro-motion realizado pelo 
casal Gilbreth, bem como o estudo de tempo e o procedimento para amostragem de trabalho. O 
Dr. Barnes revelou numerosos métodos de estudo de atividades com câmaras e desenvolveu 
filmes de avaliação para formação de especialistas em estudos do tempo (Meyers and Stewart 
2002). 

A segunda guerra mundial gerou encomendas de grande de escala provocando um 
aumento nos volumes de produção e, consequentemente, uma necessidade emergente de 
colmatar a falta de recursos humanos através da otimização das tarefas executadas pelos 
mesmos de forma a cumprir prazos de entrega. O estudo do movimento e do tempo recebeu um 
estímulo adicional durante esta época quando Franklin D. Roosevelt, através do departamento 
de trabalho dos EUA, tentou estabelecer procedimentos para aumentar a produção. A política 
declarada preconizava uma maior remuneração por uma maior produção sem aumentar os 
custos de mão de obra. Porém, durante a década de 1950 a 1990, a maioria dos trabalhos de 
estudo de tempos e movimento não foram reconhecidos pela comunidade científica ou pelos 
profissionais. Desta forma, as ideias de Frank e Lillian Gilbreth evoluíram para novos campos, 
como a ergonomia (Karger and Bayha 1957). 

Com o avanço dos estudos de padronização de movimentos surgiram duas matrizes de 
pensamento e, consequentemente, a dúvida sobre a relação entre as duas temáticas no estudo 
do trabalho. O progresso alcançado contribuiu para a emergente consciencialização da 
importância do elemento humano e do método na eficiência ao nível da manufatura realizada 
nas empresas. As práticas que foram induzidas desde os progressos obtidos na medição do 
trabalho e no estudo dos métodos por, respetivamente, Frederick Taylor e o casal Gilbreth, 
conduziram a ferramentas de melhoria contínua tendo em vista o aumento da eficiência 
(Baumgart and Neuhauser 2009).  

Como descrito por Kanawaty and Office (1992), o estudo do trabalho é definido como 
a avaliação sistemática das atividades de forma a melhorar a eficiência dos recursos produtivos.  
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Apesar dos esforços realizados na medição do trabalho e no estudo dos métodos tornou-
se prioritário aumentar o grau de compromisso do operador para com o trabalho realizado, 
instruindo o mesmo para que seja crítico quanto ao trabalho realizado e consciente quanto às 
exigências por parte do cliente (Shaik 2012). De acordo com Schaufeli, Bakker, and Salanova 
(2006) o envolvimento no trabalho é definido como um estado de espírito positivo e satisfatório 
relativamente ao trabalho, que é caracterizado pelo vigor, dedicação e absorção.  

Os fundamentos da Gestão Científica priorizavam o foco do estudo do trabalho nos 
fatores humanos de forma a aumentar a produtividade, tanto em quantidade quanto em 
qualidade. Porém, a perspetiva moderna é mais científica do que filosófica por natureza, ou 
seja, o estudo do trabalho descreve-se como uma das técnicas de gestão que podem ser aplicadas 
para alcançar o uso ótimo dos recursos disponíveis para a realização do trabalho. Este estudo 
não se limita à célula de trabalho, sendo os seus campos de atuação ilimitados e aplicáveis a 
qualquer tipo de trabalho. As técnicas de estudo do trabalho podem ser usadas em qualquer 
situação em que o trabalho é realizado, visto que qualquer processo ou procedimento pode ser 
alvo de melhorias. O Estudo do Trabalho está especialmente preocupado com a produtividade, 
servindo o recurso a esta tipologia de estudo para aumentar a quantidade produzida a partir de 
uma dada qualidade/quantidade de recursos produtivos sem investimento de capital em larga 
escala (Dayal, Zachariah, and Rajpal 1996). 

Entre as novas técnicas de estudo de trabalho dos recursos produtivos destaca-se a 
ferramenta de estudo em análise na presente tese: o Multi Observation Study (MOS) 
(Consulting 2016).  

2.2 Multi observation study (MOS) 

O Multi observation study é um estudo que procura identificar as causas associadas às 
ineficiências do processo de manufatura através da análise dos recursos produtivos e 
consequente planeamento das ações de melhoria a implementar de forma a que o processo seja 
mais eficiente (Consulting 2016). 

O MOS é utilizado no estudo do rácio de atividades efetuadas por operadores e 
equipamentos, classificando as mesmas em termos de produtividade. Esta ferramenta de 
medição do trabalho constitui a sua base de amostragem através dos registos efetuados nas 
observações realizadas. A periodicidade de observação estabelecida num dado intervalo de 
tempo contínuo cruza os diferentes blocos necessários a uma amostragem representativa da 
atividade de manufatura de todas as equipas, nos diferentes horários laborais. Desta forma, os 
intervalos de observação são distribuídos uniformemente em períodos, dias e equipas 
(Consulting 2016). 

Esta ferramenta de medição de trabalho, utilizada no diagnóstico da área de produção, 
não requer a observação constante do operador, sendo o observador capaz de analisar as 
atividades desenvolvidas por um grupo de trabalho e sendo idealmente invisível a sua passagem 
e paragem ao longo da rota de observação (Vitorelo and Han 2018). Algumas atividades 
desenvolvidas pelos operadores, cuja análise em termos de estudo do tempo seria dispendiosa, 
são estimadas com base na análise estatística desenvolvida a partir dos registos de observação 
efetuados (Miyata et al. 1981). Os registos de observação são efetuados nos instantes de 
passagem nos pontos definidos na rota de observação, onde o observador ao passar pelo local 
de observação regista o estado atual da área a nível de pessoas e equipamentos. É imperativa a 
ausência de variabilidade no critério da recolha de dados de forma a não comprometer 
posteriormente a análise (Vitorelo and Han 2018).  

À posteriori, a análise estatística empregue no tratamento de dados adjacente à recolha 
dos mesmos é a base do estudo a realizar com o termo comparativo entre os dados recolhidos 
da área de estudo sobre os recursos produtivos e do MOS. O propósito da análise é identificar 
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as oportunidades de melhoria existentes na área através da análise relativa aos estados de causa 
das ineficiências ao nível da manufatura, tais como: Métodos; Pessoas; Máquinas; Medições e 
Materiais (Consulting 2016). 

Ao nível dos equipamentos a análise realizada restringe-se à distribuição do nível de 
utilização dos equipamentos onde se verifica a disponibilidade do equipamento face à utilização 
requerida por parte da manufatura. O estudo deste recurso produtivo consiste na identificação 
dos constrangimentos logísticos existentes, na identificação da capacidade nominal do 
equipamento e na quantificação das perdas de velocidade e dos níveis de espera do equipamento 
(Atep - Amkor Technology Portugal 2018a). 

Ao nível das pessoas a análise promovida define a divisão do tempo disponível por 
atividades, a identificação dos constrangimentos associados à produtividade e a comparação 
entre a distribuição de funções e turnos (Atep - Amkor Technology Portugal 2018a). 

No fim da realização do estudo pretende-se categorizar as oportunidades de melhoria 
identificadas referentes aos recursos produtivos em estudo de acordo com o impacto financeiro 
que a implementação traz em termos de eficiência do processo (Consulting 2016). 

Como descrito por Consulting (2016) a metodologia de melhoria contínua, intrínseca ao 
projeto MOS, consiste nas seguintes fases: Preparação do Estudo; Recolha de dados; Análise 
de dados; e Identificação e quantificação das oportunidades de melhoria.  

2.2.1 Preparação do Estudo 

Nesta fase inicial do estudo são definidos o projeto e as pessoas envolvidas com recurso 
às técnicas de gestão e planeamento do MOS. Numa segunda fase, são estabelecidos todos os 
pressupostos necessários à realização do projeto, e é realizado o mapeamento da área através 
das técnicas de melhoria contínua requeridas na fase preparativa do MOS (Atep - Amkor 
Technology Portugal 2018b). 

Um projeto é definido como o esforço temporário para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica um princípio e um fim. O 
término do projeto é alcançado quando os objetivos do projeto forem alcançados ou não 
puderem ser alcançados e como consequência deixa de haver necessidade de o projeto existir 
(Institute 2013). 

Segundo Portny (2011) os objetivos de um projeto são os resultados que se pretendem 
alcançar. Estes resultados devem ser descritos detalhadamente para evitar interpretações 
erróneas e devem estar balanceados entre visão e realismo para que os envolvidos sejam 
desafiados a estenderem-se para além da sua zona de conforto. Porém devem estar cientes da 
temporalidade dos resultados a atingir. Assim sendo, é imperativa a clarificação dos objetivos 
aos elementos da equipa de projeto para que estes atentem à especificidade dos mesmos e 
contribuam positivamente com o seu valor.  

Adquirir a equipa de projeto é o processo de confirmar a disponibilidade dos recursos 
humanos e construir a equipa necessária para concluir as atribuições do projeto (Institute 2013). 
Uma equipa de projeto pode ser definida como um número de pessoas que trabalham em 
conjunto para alcançar objetivos comuns que são compartilhados entre eles. Através da 
interação, os elementos da equipa esforçam-se para melhorar a sua criatividade, inovação, 
resolução de problemas, tomada de decisão, moral e desempenho no trabalho (Burke 2003). 
Estudos de eficiência de equipas apontam que o tamanho ideal de uma equipa para obter-se a 
eficiência máxima é de três a quatro pessoas (Kähkönen, Keinänen, and Naaranoja 2013). 
Atendendo à eficiência de equipas subdivide-se a equipa de projeto em: Core Team; Support 
Team e Steering Committe (Atep - Amkor Technology Portugal 2018a). 
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O Core Team, parte integrante da equipa de projeto, é definido como uma unidade 
organizacional central para os projetos e para a gestão dos mesmos (Kähkönen, Keinänen, and 
Naaranoja 2013). 

O Support Team é composto por indivíduos de diferentes áreas com conhecimento de 
um assunto específico ou com um conjunto específico de competências que ajudam na 
realização do trabalho do projeto (Institute 2013). 

Como descrito por Newton (2015) o sucesso da estrutura da equipa de projeto depende 
do suporte da gestão sénior do projeto e do estabelecimento dos procedimentos e processos 
corretos que suportam esse tipo de ambiente. Desta forma o Steering Committe é responsável 
pelo apoio, orientação e supervisão dos progressos obtidos no projeto (NSW 2017). 

Um dos pilares essenciais na definição de um projeto prende-se com a conceção do 
Project Charter, que constitui um documento essencial na oficialização do início do projeto. 
Como representado na Figura 4 o termo de abertura do projeto (Project Charter) é um 
documento que autoriza formalmente um projeto e documenta os requisitos iniciais que 
satisfazem as necessidades e expectativas das partes interessadas. O mesmo é usado para 
fornecer os requisitos do projeto de alto nível e a descrição de alto nível do produto ou serviço 
para que os requisitos do produto ou serviço possam ser desenvolvidos (Institute 2013). 
 

 
 

Para Burke (2003) o Project Charter reconhece oficialmente o início do projeto. Burke 
(2003) ainda alega que o conteúdo do documento projeta as mudanças benéficas e os principais 
objetivos juntamente com os devidos meios para alcançá-los, bem como os constrangimentos e 
exclusões associados ao âmbito do projeto.   

Esta ferramenta de gestão de projetos, atendendo ao detalhe de elaboração a que possa 
ser sujeita, possibilita a descrição das partes envolvidas no projeto juntamente com os devidos 
interesses no mesmo. Como tal, o documento em causa pode fornecer informações sobre as 
partes internas e externas afetas ao projeto, tais como: patrocinadores do projeto; clientes; 
membros da equipa; grupos e departamentos que participam no projeto; e outras pessoas ou 
organizações afetas ao projeto (Newton 2015). 

No seguimento da definição de projeto é realizado o planeamento das diferentes 
atividades projetadas para o desenvolvimento do projeto. Para tal, é necessário um Project 
Timeline de forma a monitorizar e otimizar o método de comunicação para a distribuição das 
diversas atividades adjacentes ao projeto. A principal razão para o planeamento de um projeto 
é garantir que o prazo estabelecido para as diferentes atividades possa ser cumprido. A maioria 
dos projetos tem uma data de término imposta e oficializada aquando a abertura e apresentação 
dos mesmos (Lewis 2007).   

Figura 4 - Project Charter baseado em (Institute 2013) 
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O cronograma (Project Timeline), como o ilustrado na Figura 5, é a conversão de um 
plano de ação do projeto num cronograma operacional, que serve como base para monitorizar 
e controlar a atividade do projeto. Consoante o projeto, a priorização do agendamento pode ser 
tão importante que um cronograma detalhado é um requisito especificado pelo cliente (Meredith 
and Mantel 2011). 

Desenvolver o cronograma é o processo de analisar as sequências de atividades, as 
durações, os requisitos a nível de recursos e as restrições associadas à conceção do cronograma 
do projeto. Inserir as atividades, durações e os recursos necessários proporciona um 
agendamento detalhado com datas planeadas para a conclusão das atividades dos projetos no 
prazo estabelecido. O desenvolvimento do cronograma pode exigir a revisão do tempo estimado 
para a duração das atividades e dos recursos necessários, portanto é prioritária a revisão e 
manutenção de um cronograma realista durante todo o projeto (Institute 2013). 

Um pilar importante a estabelecer, após a definição do projeto, são os canais de 
comunicação entre membros integrantes da equipa de projeto. Os projetos podem gerar um 
enorme volume de dados que precisam de ser recolhidos, agrupados e analisados. Estes dados 
devem ser distribuídos apropriadamente por cada elemento da equipa de projeto, para que o 
mesmo possa desempenhar o seu trabalho e aproximar o projeto do resultado final. A ausência 
de canais de comunicação entre membros do projeto fomenta um ambiente de confusão e caos, 
acabando por resultar em frustração e baixa produtividade (Newton 2015).  

 Na opinião de Caltrans (2007) a comunicação do projeto é a troca de informações 
específicas do projeto entre o emissor e o recetor. O propósito da comunicação é estabelecer 
uma infraestrutura de comunicação para que todos os envolvidos tenham acesso à informação 
certa no momento certo (Newton 2015). 

Caltrans (2007) acrescenta também que a comunicação eficaz é aquela que, no momento 
certo, fornece as informações precisas e oportunas a todas as partes interessadas. Um 
planeamento deficiente resulta em excesso de comunicação, a informação é simplesmente 
distribuída pelos diversos elementos da equipa à medida que vai surgindo aleatoriamente, 
ficando ao encargo de cada elemento a triagem e organização da informação (Newton 2015). 

A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas envolvidas 
num projeto, interligando várias origens organizacionais, diferentes níveis de especialização e 
várias perspetivas e interesses na execução ou no resultado do projeto (Institute 2013). 

Após a seleção dos elementos da equipa de projeto e estabelecidos os devidos canais de 
comunicação procede-se com o treino sobre a metodologia MOS. O treino da equipa de projeto 
pressupõe o desenvolvimento de competências em todas as atividades projetadas, de forma a 
aprimorar as competências dos membros da equipa do projeto. Se os membros da equipa de 

Figura 5 –Project timeline baseado em (Kidston, Haward, and Management 2015) 
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projeto não tiverem as competências técnicas ou de gestão necessárias, essas competências 
podem ser desenvolvidas como parte do trabalho do projeto (Institute 2013). 

Segundo Tuckman and Harper (2012) existem cinco estágios de desenvolvimento pelos 
quais as equipas podem passar, estes são: 

• Forming. Nesta fase, a equipe reúne-se e aprende sobre o projeto e quais são os 
seus papéis e responsabilidades formais. Os membros da equipa tendem a ser 
independentes e não tão abertos nesta fase.  

• Storming. Na presente fase, a equipa começa a abordar o trabalho do projeto, 
discute as decisões técnicas e a gestão do projeto. Com uma postura não 
colaborativa e ceticista quanto a ideias e perspetivas diferentes e com membros da 
equipa não colaborativos, não abertos a ideias e com perspetivas diferentes, o 
ambiente pode-se tornar destrutivo. 

• Norming. Na fase de regulamentação, os membros da equipa de projeto começam 
a trabalhar juntos, a consolidar hábitos de trabalho e comportamentos em prol da 
equipa. Criam-se laços de confiança e maior interligação entre membros da equipa.  

• Performing. As equipas que atingem o estágio de desempenho funcionam como 
uma unidade bem organizada. Nestas equipas os elementos são interdependentes e 
trabalham os problemas de forma suave e eficaz. 

• Adjourning. Na fase de adiamento, a equipa conclui o trabalho e abandona do 
projeto.  

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP, Project Breakdown Structure) foi originalmente 
desenvolvida na década de 1960 como parte do esforço para melhorar a definição do projeto e 
logo tornou-se a espinha dorsal do sistema de planeamento e controlo do MOS. O Project 
Breakdown Structure é uma excelente ferramenta para quantificar os entregáveis do trabalho 
como uma lista de pacotes de trabalho, sendo essencial para garantir que a estimativa do 
planeamento inclua as metas do trabalho (Burke 2003). 

De acordo com (Institute 2013) a Estrutura Analítica do Projeto, como representado na 
Figura 6, é uma decomposição hierárquica orientada para a entrega do trabalho a ser executado 
pela equipa do projeto para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. Cada 
nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do projeto, e a 
ferramenta em causa organiza e define o âmbito do projeto representando o trabalho 
detalhadamente.  
 

 
Figura 6 - Estrutura analítica de projeto baseada em (Institute 2013)  

A EAP estabelece pontos de controlo para medição do desempenho ao nível da 
execução dos pacotes de trabalho que são alvos de programação, estimativa, monitorização e 
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controlo. Para (Burke 2003) a EAP também pode ser considerada como uma forma hierárquica 
de mapa mental que ajuda a dividir a complexidade em componentes de gestão simples.  

O último ponto adjacente à fase preparativa do estudo remete à recolha de dados. A 
exploração da área produtiva a analisar é fundamental para o sucesso na posterior observação e 
análise. O  mapeamento do fluxo de valor (VSM) é uma técnica que foi originalmente 
desenvolvida pela Toyota e depois popularizada pelo livro Learning too see (Wilson 2009). 
Como se pode verificar pelo exemplo ilustrado pela Figura 7, as informações detalhadas no 
VSM e duas das principais métricas destacadas são o trabalho com valor agregado e o lead time 
de produção. Contudo, os fluxogramas do processo podem apresentar informações como: 
tempos de ciclo; inventários; tempos de setup; pessoal e modos de transporte (Wilson 2009). 

Como afirmam Rother, Shook, and Institute (2003) o mapeamento do fluxo de valor é 
uma ferramenta de comunicação, gestão de processos e planeamento de negócios. Esta 
ferramenta é essencialmente uma linguagem nova, que comunica através de uma simbologia 
dedicada à representação de processos produtivos. Esta ferramenta de mapeamento traduz 
diferentes processos produtivos numa linguagem comum. 

Adotar uma perspetiva de fluxo de valor significa trabalhar no âmbito geral, ter uma 
visão macroscópica dos processos produtivos proporcionando a passagem da análise do 
equipamento e consequente otimização do equipamento para a análise dos processos produtivos 
e otimização do fluxo de valor. Desta forma, a projeção do fluxo de etapa em etapa permite a 
identificação e redução das fontes de desperdício através da ligação entre o fluxo de 
informações e o fluxo de materiais (Rother, Shook, and Institute 2003). 

O estudo sobre a utilização dos recursos humanos ao longo do fluxo produtivo é 
calculado através da relação homem / máquina que é definida como a força de trabalho total 
disponível numa empresa em relação ao número de máquinas operacionais. Uma das práticas 
comuns nas atuais organizações é o benchmarking do MMR para as diversas empresas 
otimizarem, e inclusive, controlarem o custo crescente de fabricação. O valor de referência pode 
variar muito dependendo do sistema de produção, dos parâmetros de produto, da qualidade e 
do sistema de medição seguido (Mausmi 2012). 

A Equação 2.1 traduz a forma de cálculo do rácio homem / máquina: 

 
𝑀𝑀𝑅 = '()*+),+-	/0123014-

56-1)7*08)+	9)4:*8-
  (2.1) 

Figura 7 - Exemplo de Value Stream Mapping (VSM) (Wilson 2009) 
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O mapeamento do fluxo de valor significa delinear as etapas de processamento (material 
e informações) de uma família de produtos de etapa em etapa. A complexidade adjacente do 
mapeamento de área em processos que envolvam vários produtos torna o delineamento das 
etapas de processamento confuso. Assim sendo, em processos de manufatura que envolvam 
diferentes produtos a passar pelo chão de fábrica é necessário restringir a análise a efetuar a 
uma família de produtos, como o exemplo apresentado na Figura 8 (Rother, Shook, and Institute 
2003). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
A estrutura analítica de custos retrata a visão financeira da área e o âmbito da mesma 

no custo individual dos seus componentes. Uma estrutura analítica de custos define o nível pelo 
qual os custos são recolhidos. Contrariamente à estrutura analítica do projeto esta ferramenta 
não possuí uma hierarquia, listando apenas os títulos de custo. A elaboração detalhada da EAC 
permite uma maior precisão na definição, registo, monitorização e controlo do orçamento 
(Kidston, Haward, and Management 2015). 

2.2.2 Recolha de dados 

A recolha de dados subdivide-se em 3 partes: a recolha de dados efetuada segundo a 
metodologia de observação do MOS; a recolha de dados do sistema; e a recolha de dados dos 
recursos humanos. Esta fase do estudo principia com a recolha de dados do MOS, definida 
como a base de amostragem resultante da medição do trabalho obtida através dos registos de 
observação sobre o estado da área a nível de pessoas e equipamentos aquando a passagem do 
observador nas rotas de observação (Consulting 2016). Segundo Mital, Desai, and Mital (2016) 
a amostragem de trabalho fornece uma diversidade de vantagens relativamente ao típico estudo 
do tempo do cronómetro (stopwatch time study) ou qualquer outro método de medição do 
trabalho. Essas vantagens são enumeradas da seguinte maneira: 

• Os resultados da amostragem do trabalho são geralmente imparciais devido ao facto 
do operador não ser observado diretamente; 

• O facto de a amostragem do trabalho se basear na análise estatística e na lei da 
probabilidade permite a interrupção a qualquer momento do estudo sem qualquer 
impacto adverso no resultado final; 

• Não existe a necessidade de ter especialistas a realizar um estudo de medição do 
trabalho pois a amostragem do trabalho permite que um observador com pouco 
treino seja capaz de realizar tal estudo; 

• Em comparação com o estudo do tempo, a amostragem do trabalho é considerada 
muito mais económica e eficiente em termos do tempo despendido para a realização 
do estudo. O facto de a amostragem permitir o estudo simultâneo de vários recursos 
produtivos permite a redução do tempo gasto na realização do estudo; 

Figura 8 - Exemplo de uma Matriz de família de Produtos inspirado 
em (Rother, Shook, and Institute 2003) 
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• A amostragem do trabalho fornece informações vitais sobre funcionários e 
máquinas 
em menos tempo e menor custo. 

A amostragem é definida, segundo Illowsky and Dean (2017), como a seleção de uma 
porção de uma população e o respetivo estudo sobre essa mesma função, de forma a obter 
informação sobre a população.  

Entre as técnicas de amostragem probabilísticas ilustradas na Figura 9 é utilizada, nesta 
fase do estudo, a amostragem aleatória no cálculo do tamanho mínimo da amostra, e a 
amostragem sistemática na recolha de dados do MOS (Morais 2005). 

 

Guimarães (2012) afirma que “uma amostra é um subconjunto de uma população, 
necessariamente finito, pois todos os seus elementos são examinados para efeito da realização 
do estudo estatístico desejado”. 

A divisão da área de manufatura a analisar prioriza a melhor distribuição possível dos 
recursos produtivos de forma a que cada zona corresponda idealmente a um ponto de 
observação para pessoas e equipamentos, podendo estes serem comuns para ambos (Atep - 
Amkor Technology Portugal 2018a). O ponto de observação é utilizado para o observador fazer 
o levantamento dos estados da área adjacente à zona de observação. O observador deve 
idealmente chegar ao ponto de observação e registar a sua observação como se tirasse uma 
fotografia da disposição dos estados dos recursos produtivos (Vitorelo and Han 2018). A 
amostragem do trabalho consiste em várias observações instantâneas onde a atividade dos 
recursos produtivos é registada com variáveis qualitativas (Vitorelo and Han 2018).  

Posteriormente à divisão de zonas e pontos de observação procede-se à definição da rota 
de observação, que deve ser representativa do percurso a efetuar para a análise dos estados dos 
recursos produtivos (pessoas e os equipamentos produtivos). Sempre que possível deve ser 
utlizado o corredor de passagem apesar de por vezes não ser possível devido à forma como 
estão dispostas as células de trabalho (Atep - Amkor Technology Portugal 2018a). 

Atendendo ao número de recursos produtivos em análise e à complexidade adjacente da 
imputação dos dados de observação do MOS é necessário, no processo de amostragem, recorrer 
ao uso de templates de recolha de forma a ter uma melhor eficácia no diagnóstico da área (Mital, 
Desai, and Mital 2016). O template de recolha é definido, de acordo com Mital, Desai, and 
Mital (2016), como um formulário de registo da observação cujo propósito serve a anotação 
das observações a serem feitas durante as rotas de observação. Dada a natureza variável do 
trabalho, tais formulários devem ser personalizados individualmente para cada estudo de 
amostragem de trabalho. O desenho do formulário respeita o número de zonas de observação, 
de recursos produtivos a serem estudados e os tipos de atividades sob observação. Atendendo 
à necessidade de descrição da lista de atividades dos recursos produtivos deve ser tido em 
consideração, aquando a idealização dos templates, que o diagnóstico da área seja intuitivo e o 
registo simplificado (Vitorelo and Han 2018). 

Tipos de Amostragem Características

Aleatória
As amostras são selecionadas alternadamente, ao
acaso, a partir de uma dada população.

Sistemática
As amostras são selecionadas periodicamente.

Estratificada
As amostras são selecionadas aleatoriamente 
dentro de subgrupos de uma população.

Agregados ou cachos
Consiste na seleção aleatória de subgrupos da 
população.

Figura 9 - Resumo dos tipos de amostragem probabilísticas inspirado em (Morais 
2005) 
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Número de medições Tempo de Ciclo (minutos) 
3 > 40 
5 40 
8 20 
10 10 
15 5 
20 2 
30 1 
40 0.75 
60 0,5 

100 0,25 
200 0,10 

 Figura 10 - Número de medições por tempo de ciclo baseado em (Costa 2016)  

 

Mital, Desai, and Mital (2016) afirma que um dos pressupostos no estudo do tempo é a 
descrição dos elementos. Para fins de estudo de tempo, um elemento é definido como parte de 
um trabalho que é distinto e pode ser facilmente temporizado (medido). Entre os diversos 
elementos destacam-se para o estudo em causa os seguintes: elementos manuais que 
representam os elementos executados pelo operador; e elementos do equipamento que 
representa os elementos executados pela máquina.  As seguintes diretrizes devem ser seguidas: 

• Cada elemento deve ter um começo e um final definido; 

• Os elementos devem ser distintos um do outro; 
• Os elementos manuais e de equipamentos devem ser separados. 

Como descrito por Kanawaty and Office (1992) a informação deve ser finalizada em 
termos do número de observações a serem medidas, do número de observadores envolvidos no 
estudo, do número de dias e de turnos necessários para completar o estudo, com a averiguação 
do tempo e da rota a ser seguida pelo observador, e do limite de tempo total (quantidade máxima 
de tempo permitida) do estudo.  

O número mínimo de ciclos de observação foi calculado através da amostra, de tamanho 
pequeno, resultante da realização de um estudo piloto no qual se mediu, através de técnicas de 
cronometragem, os tempos de ciclo de observação de pessoas e equipamentos (Agranonik and 
Hirakata 2011). O número de amostras do estudo piloto depende do tempo despendido em cada 
ciclo de observação, através do método da tabela de Costa (2016) facilmente de verifica o 
número mínimo de amostras a recolher (Figura 10).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como descrito por Denísia Felippe et al. (2012) a cronometragem é uma técnica usada 
na obtenção de tempos de ciclo e, como qualquer outra técnica ou ciência, possui uma 
terminologia especial que deve ser estudada de forma a compreender melhor os resultados. 

Segundo dos Santos (2018) existem 3 métodos de leitura de tempos: a leitura contínua, 
a leitura parcial ou repetitiva, e a leitura contínua sincronizada. 

• No método de leitura contínua o cronómetro é colocado em funcionamento no 
início do estudo de tempos e continua a medição do tempo sem interrupções até ao 
final da observação ou término da operação. Este método conduz a uma maior 
exatidão; 

• Na cronometragem repetitiva o cronómetro é zerado sempre no término de cada 
elemento iniciando a contagem de tempo novamente; 

• Na cronometragem sincronizada é utilizado um relógio a par da cronometragem 
segundo o método de leitura contínua de forma a que no término da observação seja 
possível detetar possíveis erros no estudo dos tempos. 



 
Implementação da metodologia MOS numa unidade de produção de semicondutores 

 
 

16 

Kanawaty and Office (1992) alerta para a importância de fazer o maior número possível 
de observações para aumentar a precisão do estudo. A estimação do número mínimo de 
observações pode ser determinada com base nos tempos medidos em cada ciclo de observação 
(pessoas e equipamentos) usando a fórmula seguinte: 
 

𝑁 = 8×=>×?8×∑7>A	(∑7)>D
(8AE)×6>×(∑7)>

  (2.2) 

Em que: 
N, é o número de observações 

n, é o número de observações efetuadas 
t, é o tempo registado 

p, é o nível de precisão desejado 
z, é o número do desvio padrão requerido para o nível de confiança desejado  

Segundo Agranonik and Hirakata (2011) o tamanho da amostra “ depende de diversos 
fatores: da variável de interesse no estudo, do tipo de variável (quantitativa ou qualitativa), da 
existência ou não de comparação entre grupos (objetivo do estudo), da quantidade de grupos 
envolvidos, do poder do teste, do nível de significância e do tamanho do efeito”. 

Após a estimação do número mínimo de observações a realizar é necessário planear, 
juntamente com a equipa, o calendário de observações. Em função do número mínimo de 
observações calculado através da Equação 2.2 deve-se ter em atenção que as observações sejam 
distribuídas uniformemente por períodos, dias e equipas (Atep - Amkor Technology Portugal 
2018a). Como tal o número mínimo de observações pode ser revisto de forma a respeitar o 
pressuposto de calendarização e, em caso de alteração, o número de observações deve ser 
sobredimensionado de forma a não comprometer a força do estudo a realizar (Kanawaty and 
Office 1992). 

De acordo com Atep - Amkor Technology Portugal (2018a) a metodologia de 
observação do MOS pressupõe os seguintes aspetos: 

ü Realizar um levantamento prévio do estado da área antes de iniciar o período de 
observação; 

ü Incluir o número de operadores que se apresentam ao trabalho; 
ü Verificar os estados dos equipamentos; 

ü Incluir o número de operadores que estão ausentes a cada volta; 
ü Escrever em comentário as observações pertinentes; 

ü Não incluir o mesmo operador em diferentes observações ao longo da rota; 
ü Caso verifique que um dado operador esteja em movimentação pela área fora da zona 

de observação não deve ser incluído no registo; 
ü Caso verifique que um dado operador que ainda não tenha sido alvo de registo esteja 

numa área onde já se efetuou a passagem este deve ser alvo de registo na presente zona 
como "outros"; 

ü Ter em atenção os operadores da área que realizam atividades de transporte externas à 
área, que devem ser alvo de registo nas zonas onde efetuaram passagem assinalando a 
atividade respetiva de transporte; 

ü Deve-se ter o mesmo critério de observação em todos os pontos de observação; 
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ü Deve ser estabelecido o mesmo ritmo de observação em todas as amostras; 

ü Se sobrar tempo a cada volta não se deve antecipar a volta seguinte, de forma a cumprir 
o ritmo estabelecido e respeitar a periodicidade de observação; 

ü Se sobrar tempo a cada volta o observador deve aproveitar o tempo restante para 
imputar os dados de observação no computador; 

ü Em caso de dúvida, questionar o operador sobre o estado da máquina, porém não se 
deve perturbar o normal funcionamento da linha. 

2.2.3 Análise de dados 

Segundo Consulting (2016) a análise dos dados do MOS subdivide-se pelos recursos 
produtivos em análise: equipamentos e pessoas.  

Ao nível dos equipamentos a análise realizada rege-se à distribuição do nível de 
utilização dos equipamentos onde se verifica a disponibilidade do equipamento face à utilização 
requerida por parte da manufatura. O estudo deste recurso produtivo consiste na identificação 
dos constrangimentos logísticos existentes, na identificação da capacidade nominal do 
equipamento e na quantificação das perdas de velocidade e níveis de espera do equipamento 
(Atep - Amkor Technology Portugal 2018a).  

Ao nível das pessoas a análise promovida define a divisão do tempo disponível por 
atividades, a identificação dos constrangimentos associados à produtividade e a comparação 
entre a distribuição de funções e turnos (Atep - Amkor Technology Portugal 2018a).  

A estatística descritiva serve de suporte na análise e interpretação dos dados recolhidos, 
sendo descrita por Morais (2005) como “um conjunto de técnicas analíticas utilizadas para 
resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada investigação, que são organizados, 
geralmente, através de números, tabelas e gráficos”. O propósito do recurso à Estatística 
Descritiva na análise de dados é resumir as funções específicas de um conjunto de dados através 
de tabelas, gráficos e resumos numéricos (Illowsky and Dean 2017). Wiley and Pace (2015) 
afirmam que a estatística descritiva fornece procedimentos numéricos e gráficos para resumir 
uma base de dados de uma maneira clara e compreensível, de forma a simplificar grandes 
quantidades de dados. Existem dois métodos: 

• O método numérico que consiste no cálculo estatístico, como o caso da média e do 
desvio padrão. Este método tende a ser mais preciso e objetivo. 

• O método gráfico que contém informações detalhadas sobre a distribuição, sendo mais 
adequado do que métodos numéricos para identificar padrões nos dados.  

Na opinião de Morais (2005) a escolha do método a aplicar depende da natureza dos 
dados recolhidos. Entre os resultados de observação e exploração distinguem-se: dados 
quantitativos e dados qualitativos. 

Os dados qualitativos são o resultado de categorizar ou descrever atributos de uma 
população identificando alguma qualidade, categoria ou caraterística não passiva de medição. 
Exemplo: estados dos equipamentos e atividades dos operadores (Illowsky and Dean 2017). 

Os dados quantitativos, sempre expressos por números, são o resultado da contagem ou 
medição dos atributos de uma população. Exemplo: número de operadores presentes no início 
do turno, número de operadores presentes em linha, volume processado, entre outros (Illowsky 
and Dean 2017).  

A aplicação de técnicas de análise exploratória de dados contribui para o aumento da 
eficácia da análise estatística, de forma fácil e rápida (Guimarães 2012). Como tal, é 
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fundamental no resumo das principais características do conjunto de dados do MOS seguir os 
métodos apresentados na Figura 11 (Guimarães 2012).  
 

. 

 

 
 

 
 

 
 

A medição da carga de trabalho despendida pelos operadores na semana de observação 
do MOS é realizada com recurso ao diagrama de Yamazumi. O uso desta ferramenta permite 
identificar as principais fontes de desperdício e eliminá-las de forma a otimizar os recursos 
humanos (Obara 2012).  

O diagrama de Yamazumi é um gráfico de barras que representam o tempo despendido 
nas diversas atividades, classificando-as como atividades de valor acrescentado (contribuem 
para a transformação do produto) ou atividades de valor não acrescentado (não contribuem para 
a transformação do produto) (Obara 2012). A verificação do ritmo de produção requerido no 
período de observação do MOS é calculado através do Takt Time que representa o ritmo de 
produção necessário de forma a não comprometer o prazo de entrega de uma dada encomenda 
(P. Womack and Jones 1996). 

O Takt Time é calculado pela seguinte fórmula: 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡	𝑇𝑖𝑚𝑒 = 	 '()*+),+-	M012	7*N-
OPQ70N-1	R-N)8R	1)7-

  (2.3) 
 

O desperdício é, segundo P. Womack and Jones (1996), qualquer atividade humana que 
consuma recursos mas não acrescente valor. O novo modelo conceptual das dimensões da 
manufatura lean adicionou um oitavo tipo de desperdício à tradicional lista de Ohno: o 
desperdício de subutilizar as pessoas (Wahab, Mukhtar, and Sulaiman 2013). A análise de dados 
do MOS tem como propósito a identificação dos tipos de desperdício associados às ineficiências 
operacionais.  

De acordo com Wahab, Mukhtar, and Sulaiman (2013) existem 8 tipos de desperdício: 

• Produção em excesso: produção acima dos valores esperados ou bastante antecipada 
ao prazo de entrega; 

• Espera: tempo desperdiçado na espera da conclusão da próxima etapa do processo. 

• Movimento desnecessário: todos os movimentos desnecessários que são realizados 
pelos operadores e que não acrescentam valor ao produto; 

• Transporte: produtos e materiais movimentados desnecessariamente; 

• Processamento: a solução de processamento oferecida é complexa demais para 
procedimentos simples ou o equipamento ou processo não tem qualidade suficiente; 

• Inventário: acumulação de produtos e material a ser processado; 

Tabelas de Frequência
São fundamentais no agrupamento de
informações por categorias de um grupo grande
de dados. As classes da tabela são compostas por
categorias pontuais ou por intervalos.

Gráficos

Resultam em análises intuitivas através da
representação gráfica das principais
características da amostra. Alguns exemplos de
gráficos são: diagrama de barras, diagramas
circulares, histogramas, box-plot e diagramas de
dispersão.

Medidas Descritivas
Resultam em análises numéricas utilizadas na
caracterização de um conjunto de dados. Alguns
exemplos são: a tendência central, variabilidade,
simetria, dispersão, entre outros.

Figura 11 – Resumo das principais técnicas de estatística descritiva baseado em 
(Guimarães 2012) 
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• Defeitos: esforços empregues em retrabalho, scrap ou com base em informação 
incorreta; 

• Subutilizar as pessoas: Envolvimento de pessoas a mais num trabalho ou subutilização 
o talento, as habilidades e o conhecimento das pessoas. 

A par da evolução do tratamento de dados a nível estatístico e da análise Yamazumi é 
elaborado, em equipa, o diagrama de causa e efeito do processo em análise onde através de 
sessões de brainstorming vão-se expondo as diversas ideias e começando a listar as ações que 
vão sendo definidas (Goldsby and Martichenko 2005). Na opinião de Goldsby and Martichenko 
(2005) os diagramas de causa e efeito, também chamados de diagramas de Ishikawa ou 
diagramas de fishbone, fornecem uma abordagem estruturada e qualitativa dos problemas.  

O principal objetivo desta tipologia de diagramas é gerar discussões entre os diversos 
participantes no projeto que possibilitem a aproximação dos mesmos à causa raiz ou às diversas 
causas de um problema central. Como se pode verificar pelo exemplo ilustrado na Figura 12, a 
estrutura resultante é composta por categorias comuns consideradas como fontes de potenciais 
causas, tais como:  pessoas, processos, tecnologia, equipamentos, materiais e meio ambiente 
(Kerzner 2009).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O brainstorming é uma técnica de gestão e comunicação cujo propósito é o debate de 

ideias relacionadas com o assunto em análise e posterior listagem das ações que reúnem o 
consenso dos elementos de equipa. A utilização desta ferramenta em discussões entre membros 
de equipa prioriza a recolha de dados e criatividade na identificação de riscos, ideais ou soluções 
para os problemas em causa Institute (2008), (Institute 2013). 

2.3.4 Identificação e quantificação das oportunidades de melhoria 

No fim da análise de dados pretende-se identificar e categorizar, em termos de impacto 
ao nível da eficiência do processo, as oportunidades de melhoria identificadas no diagnóstico 
da área de estudo. Para tal é necessário planear a implementação das ações de melhoria segundo 
uma matriz de risco, na qual é definida a prioridade de implementação tendo em conta o 
cruzamento de três critérios: tempo de implementação; poupança; e investimento. 

Uma matriz de priorização é, segundo Carol Gosenheimer (2012), uma ferramenta 
simples que fornece uma maneira de classificar um conjunto diversificado de medidas por grau 
de priorização. A importância de cada medida em análise é definida consoante a classificação 
numérica obtida no cruzamento de critérios. O exemplo ilustrado na Figura 13 demonstra a 
forma como a matriz em estudo fornece um meio para classificar projetos (ou solicitações de 
projetos) com base em critérios que são destacados como importantes. Isto permite que a análise 
concebida seja clara sobre quais os projetos mais importantes a ter priorização na 
implementação (Carol Gosenheimer 2012).  

Figura 12 - Exemplo de um diagrama de causa e efeito baseado em 
(Kerzner 2009) 
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Carol Gosenheimer (2012) afirma ainda que uma matriz de priorização suporta a tomada 
de decisão estruturada das seguintes maneiras: 

• Ajuda a priorizar problemas complexos quando há vários critérios para determinar a 
prioridade de implementação; 

• Fornece um método rápido e fácil, mas consistente, para avaliar as diversas opções; 

• Quantifica a decisão com classificações numéricas; 

• É adaptável para muitas necessidades de definição de prioridades (projetos, serviços, 
pessoal, etc.); 

• Quando usado com um grupo de pessoas, facilita chegar a um acordo sobre prioridades 
e questões-chave. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

De forma a verificar a distribuição do impacto da implementação das várias ações de 
melhoria face à eficiência do processo e ao investimento necessário é representado na fase final 
do projeto a análise de Pareto. A análise de Pareto prioriza os problemas em análise através da 
análise do impacto das causas. Esta técnica foi baseada nos estudos centenários do economista 
italiano Dr. Vilfredo Pareto que reconheceu que aproximadamente 80% da riqueza italiana à 
época residia nas mãos de 20% da população do País (Goldsby and Martichenko 2005). 

O gráfico de Pareto, como se pode observar pela Figura 14, é um histograma específico 
ordenado pela frequência de ocorrência. A representação gráfica em causa está concetualmente 
relacionada à lei de Pareto que teoriza que 80% dos problemas são devidos a 20% das causas. 
Independentemente dos dados em análise este gráfico traduz o rácio 80/20 para 
resultados/causas (Institute 2013). 
 

 
 

Figura 13 - Exemplo de uma Matriz de priorização baseado em (Kidston, 
Haward, and Management 2015) 

Figura 14 - Exemplo de gráfico de Pareto baseado em (Badiru 2005) 
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3 Situação inicial 

O processo de fabricação de semicondutores subdivide-se em duas etapas de fabricação, 
a manufatura ao nível do front-end e a manufatura ao nível do back-end. O processo de front-
end consiste na conceção da wafer de silício e o respetivo teste à wafer. É, posteriormente ao 
teste das wafers que principia o processo de back-end em análise que consiste no 
encapsulamento dos circuitos integrados e no teste final. O fluxo do processo depende da 
tecnologia assente à transformação do produto existindo, de uma forma geral, duas tecnologias 
de Wafer Level Packaging: Fan-In e Fan-Out. A unidade de produção em estudo, a área de 
WaferPrep, dedica-se à transformação do produto através de processos dedicados à tecnologia 
de WLFO. 

3.1 Introdução à área de estudo 

A área de WaferPrep ou Pre Assembly é a unidade de produção responsável pela 
laminação, redução da espessura e singularização das unidades das wafers. Como abordado 
anteriormente, no caso dos lotes de Fan-Out, o processo de transformação inicia-se na área em 
estudo onde ocorre a singularização das unidades que posteriormente serão reconstituídas na 
área de Recon. Porém, durante o fluxo produtivo dos produtos de Fan-Out, os lotes podem 
voltar à área de WaferPrep para realização de operações de laminação, curas, redução de 
espessura e singularização de unidades. 

3.1.1 Introdução ao produto 

O material alvo de processamento na área em estudo são wafers de silício provenientes 
do front-end, também denominadas de bolachas ou substratos de silício, e são fatias finas sob 
o formato de disco de material semicondutor. As bolachas de silício, como a apresentada na 
Figura 15, são formadas por material de silício cristalino e altamente puro, com uma pureza a 
rondar os 99,99 %. Este é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre sendo o 
semicondutor mais utilizado pelo setor da eletrónica e tecnologia.    

A wafer apresenta-se como um disco plano com uma superfície espelhada livre de 
irregularidades. O substrato contém unidades microeletrónicas que estão separadas por canais 
de corte (streets) e as superfícies do substrato são ultra limpas de forma a garantir a ausência 
de partículas e impurezas garantindo uma transformação do produto sem defeitos. 
 

 
Figura 15 - Wafer de sílicio pronveniente do front end 
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3.1.2 Fluxo produtivo da área  

A primeira operação a realizar na área de WaferPrep é a receção das wafers. O plano de 
produção semanal auxilia o operador na gestão da produção, indicando os produtos que têm de 
ser lançados tendo o operador apenas que realizar a chamada do lote no equipamento de 
transporte. Através da leitura do software que monitoriza a produção em tempo real é possível 
saber qual o produto a lançar na linha de produção, bem como as respetivas quantidades.  

O planeamento é monitorizado em tempo real podendo sofrer alterações. A função do 
operário responsável é fazer a receção do lote correspondente ao produto a fabricar. Para tal o 
operador deve escolher o lote mais antigo do armazém e utilizar a plataforma elevatória para 
chamar o produto à linha. Antes de validar a receção do material o operador verifica a 
integridade do mesmo e só posteriormente é que procede à validação do lote e avança para a 
inspeção.  

A inspeção manual no microscópio tem o propósito de detetar partículas e riscos que 
tenham impacto direto no processo, bem como a deteção de anomalias, tais como: corrosão dos 
pads; wafer ID.  

No momento da inspeção deve-se, inicialmente, verificar se não houve sobreposição de 
wafers. Se não existir nenhum defeito identificável na inspeção a olho nú o lote segue para 
inspeção no microscópio para validação da qualidade do produto. A amostragem a realizar na 
inspeção do lote varia consoante os requisitos por parte do cliente. Após a inspeção e validação 
da qualidade do lote é realizada a movimentação através de trolleys para a fase seguinte de 
laminação. O processo de laminação tem como propósito a colocação de tape na parte ativa da 
wafer de forma a proteger a wafer durante o manuseamento no processo seguinte de redução 
da espessura da wafer.  

Após ser efetuado a movimentação para o equipamento as wafers são retiradas 
alternadamente para serem alvo de laminação. O equipamento é responsável pelo 
manuseamento da wafer desde a sua posição inicial até à mesa de fixação onde ocorre numa 
primeira fase a laminação e, posteriormente o corte da tape à dimensão da wafer devolvendo 
no final a mesma ao lote. 

Por último, o operador realiza a movimentação do lote no equipamento após verificar 
se nenhuma wafer apresenta defeitos na colocação da tape e se a qualidade apresentada na 
laminação através da inspeção parcial do lote é adequada. 

Se o lote não apresentar nenhum defeito associado à laminação e estando a superfície 
ativa da wafer devidamente protegida realiza-se a movimentação do lote para o equipamento 
seguinte. Nesta etapa, efetua-se a redução da espessura das wafers por desbaste mecânico até à 
espessura final do circuito integrado. Neste processo o desbaste mecânico é realizado na parte 
de trás da wafer por ação de dois discos diamantados que possuem diferentes níveis abrasivos 
para o tipo de receita a aplicar.  

O processo de redução de espessura está dividido em 3 etapas: o desbaste da parte de 
trás da wafer, a colocação das wafers em frames e a remoção da tape. Os equipamentos 
responsáveis por este processo são os únicos equipamentos na área em que o lote durante o 
processamento sofre transição de cassete (elemento de transporte de wafers 200 mm) ou 
FOSBS/FOUPS (elemento de transporte de wafers de 300 mm) e, também divide 
alternadamente as wafers por dois lotes. Estes equipamentos de desbaste mecânico, 
contrariamente aos restantes equipamentos, possuem duas portas de carga de cada lado pois, 
segundo o fluxo do processo, à medida que as wafers são retiradas das portas de carga do lado 
direito vão passando pelas 3 etapas do processo e vão sendo divididas pelos elementos de 
transporte do lote que estão assentes nas portas de carga do lado esquerdo. No fim, regista-se a 
saída do lote do equipamento estando o lote preparado para realizar o processo de corte. 
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Alguns produtos são mais sensíveis ao corte efetuado pelas pelos equipamentos de corte 
apresentando defeitos, tais como: quebra do circuito integrado; corrosão dos pads; e resíduos 
de alumínio. Como tal, surgiu a necessidade de fazer um pré corte dos canais de corte 
eliminando os pads existentes e gerando um perfil de corte mais largo. 

O processo de corte a laser consiste na remoção de material dos canais de corte com 
recurso a radiação laser UV.  O sequenciamento do processo principia com coating para 
proteção da superfície ativa da wafer, segue-se o processo de corte a laser para destruição da 
matéria e, por último, realiza-se a operação de limpeza onde o material é removido gerando um 
perfil de corte com uma profundidade de alguns mícrones e com uma largura superior à da 
espessura da lâmina de corte a ser usada no processo seguinte.  

O corte final de unidades é realizado no processo de corte com lâminas após ser 
realizado a movimentação do lote para os equipamentos de corte. Os equipamentos em causa 
possuem lâminas de corte que efetuam o corte da wafer segundo as dimensões dos chips com 
base nas posições determinadas nos canais de corte. O arrefecimento da lâmina de corte é 
assegurado com recurso à injeção de água desionizada na zona de corte com o propósito de 
evitar o aparecimento de defeitos no plano de corte. O término do processo ocorre após uma 
inspeção final para verificação da qualidade de corte prosseguindo o respetivo lote para a 
unidade de produção seguinte. 

3.1.3 Introdução ao processo de Fan-out  

No processo de Wafer Level Packaging Fan-Out as wafers de silício são, numa fase 
inicial, reconstituídas e a matriz original é reconfigurada para uma wafer recon. A figura 16 
representa a constituição de um circuito integrado de Fan-Out, os pads de ligação estão fora do 
die de silício e distribuídos pelo molde composto que cobre a área adjacente ao die, expandindo 
desta forma a área útil do die com recurso a um material de custo inferior. O molde de material 
compósito (mold compound) é utilizado na combinação de moldes de silício colocados no 
formato de wafer recon e a deposição de molde na área disponível entre os dies define a área 
de Fan-Out. Entre as vantagens desta tecnologia de transformação de produto, destacam-se: 

• Melhor desempenho elétrico; 

• Ausência de substrato; 

• Espessura reduzida; 

• Bom comportamento térmico. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 16 – Chip de Fan-Out 
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Contrariamente ao processo de Fan-In convencional a receção do material é realizada 
na área de WaferPrep. Em WaferPrep, o processo inicia-se com a laminação que consiste na 
colocação de uma película protetora na parte ativa da wafer de forma a proteger os circuitos 
integrados no processo seguinte de redução da espessura da wafer. O processo da redução da 
espessura da wafer resulta do desbaste da parte de trás da wafer até à espessura pretendida 
finalizando o processo com a remoção da tape protetora. Alguns produtos devido aos defeitos 
associados ao corte de unidades necessitam de um processo intermédio de corte a laser onde é 
realizado um corte parcial dos canais de corte. O último processo do fluxo produtivo de Wafer 
Prep é o processo de corte responsável pela remoção da matéria dos canais de corte com recurso 
a lâminas. Terminando o processo de corte das unidades procede-se à reconstrução da wafer na 
área de Recon.  

A transformação da wafer em Recon principia com a colocação de uma película adesiva 
no disco metálico. Nesta fase ocorre a aplicação de uma película adesiva de dupla face sobre o 
disco metálico que servirá como base de transferência das unidades singularizadas para serem 
reconstruídas. Completando o processo de laminação transfere-se os discos metálicos e as 
wafers provenientes da zona de WaferPrep para o equipamento de Pick&Place. Neste 
equipamento, os circuitos integrados são aplicados sobre o adesivo no disco metálico e 
dispostos sobre um dado padrão que respeite a distância entre circuitos integrados dando origem 
à nova recon wafer, Figura 17. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De forma a aumentar a adesão dos circuitos integrados ao disco metálico, a recon wafer 

sofre um processo de cura no processo seguinte. Quando o processo de cura estiver concluído 
o lote cumpre uma janela de tempo, denominada de espera do molde, que varia consoante o 
produto em processamento. Consequentemente ao processo de espera do molde procede-se com 
o processo de molde wafer. Nesta fase, é aplicado de acordo com a receita do produto uma dada 
quantidade de molde de material compósito no centro da recon wafer que através de um 
processo de centrifugação distribui uniformemente o material pelos espaços criados entre os 
circuitos integrados no processo de Pick&Place. Por último, é realizada uma cura e uma 
inspeção final para verificar possíveis falhas na deposição de material. Se a recon wafer não 
apresentar nenhum defeito no processo de molde prossegue-se com o processo de remoção da 
película adesiva, onde as wafers realizam um aquecimento, provocando dessa forma reações 
químicas na wafer que diminuem a adesão da mesma à recon wafer facilitando a sua remoção 
e separando a wafer reconstituída dos materiais de suporte (discos metálicos e película adesiva). 
Após a separação de materiais, a wafer sofre um processo para correção da deformação plástica 
sofrida no decorrer do processo de reconstituição e o término do processo ocorre com a 
impressão de um código no molde de material compósito existente na periferia da wafer. 
Com o propósito de facilitar a entrada da wafer na FOUP, material utilizado para 
armazenamento e transporte do lote, é criado um chanfro de 45 º em toda a periferia da wafer 
no processo de corte. O fluxo produtivo na área de Recon termina com o processo de limpeza 

Figura 17 - Exemplo de uma recon wafer 
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da wafer onde se realiza a limpeza da superfície ativa da Wafer prosseguindo, após término do 
processo de limpeza, para a área de RDL. 

Uma distinção entre Fan-In e Fan-Out consiste na forma como é realizada a distribuição 
de camadas no processo de RDL. Em função da receita, são impressas diferentes linhas de 
conexão metálica variando a forma como a ligação elétrica é estabelecida. Também, os 
rastreamentos gerados em RDL são desenhados para fora da unidade aumentando a área útil do 
chip com recurso ao molde de material compósito. 

A área de RDL (Redistribution Layering) é dividida em três subáreas de produção: 
Litografia, Dry e Wet. O processo de Litografia consiste na deposição de uma camada de 
material foto resistente que serve de base de impressão e proteção aos dies de Silício. As 
operações de transformação do produto: Coating; Exposure; e Developer são comuns a toda a 
matriz de produtos, porém e dependendo do tipo de produto diferem no número e tipo de 
camadas a acrescentar nas diferentes fases do processo. As camadas são constituídas por 
material foto resistente que em função das caraterísticas do material reagem positiva ou 
negativamente à luz UV permitindo a solubilidade ou endurecimento do material através da 
exposição aos raios UV. Este processo consiste na transferência de imagens de uma máscara 
ou retículo para a superfície da wafer através do uso de material fotossensível que, quando 
exposto aos raios UV permite a criação de estruturas pré-definidas. O preenchimento dos 
espaços gerados neste tipo de estruturas é executado na área de Wet onde ocorre eletrodeposição 
química de metais, tais como: cobre, ouro e/ou níquel. Após a eletrodeposição procede-se com 
a remoção da estrutura pré-definida com material foto resistente que serviu como molde aos 
canais metálicos gerados. Ao longo do processo de RDL é necessária, consoante o fluxo 
produtivo do produto, a realização de várias operações na área de Dry. Na área de de Dry as 
wafers sofrem processos de desidratação através de curas com o objetivo de retirar humidades 
existentes. É, nesta área que inicialmente é depositada uma camada fina de titânio e cobre, 
cobrindo toda a wafer, que servirá de base para a construção das linhas de RDL na área de Wet. 
Os rastreamentos gerados em RDL são desenhados para fora da unidade de singularização onde 
consequentemente à criação da layer de topo (responsável pela estrutura de suporte aos pontos 
de contacto elétrico) os dies, separados fisicamente por canais de corte, são alvo de corte. 

Previamente à singularização de unidades é necessário assegurar a ligação mecânica e 
elétrica das bolas de solda recorrendo-se, para tal, ao processo de SBA (Solder Ball Attatch) 
que consiste na realização da soldadura e inspeção das bolas de solda. O processo de SBA inicia 
com a deposição de fluxo no UBM da wafer que servirá como elo de ligação entre a bola de 
solda e os pontos de ligação elétrica. A seguir coloca-se as bolas de solda sob o fluxo, 
permitindo desta forma a adesão das bolas de solda à wafer, Figura 18. 

 
 

 
  

 
 

 
Após ser realizado SBA o lote sofre uma limpeza da superfície removendo 

contaminações na área ativa e na parte de trás da wafer, eliminando desta forma possíveis 
excessos resultantes do processo de SBA. Dependente do produto em causa o lote pode sofrer 
impressão de um código (Laser Marking) na wafer prosseguindo para empacotamento e/ou 
expedição em todas as unidades no caso da wafer ser alvo de corte. 

Figura 18 - Representação 2D de uma recon wafer após SBA 
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A singularização de unidades consiste no corte dos canais de corte que indicam o 
caminho de corte e separam fisicamente os circuitos integrados como representado pela Figura 
19. A individualização das unidades pode ser realizada na área de LBS ou na área de WaferPrep 
que possui tecnologia dedicada ao nível do corte e mediante as especificações do produto a área 
possui zonas dedicadas à singularização de unidades. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Existem dois tipos de teste a realizar após singularização e/ou marcação de código: Ball 

Shear e Ball Pull. O primeiro resulta no registo do instante em que a aplicação de uma força 
crescente é exercida por uma agulha num lado da bola de solda forçando a sua saída. O segundo 
consiste numa força crescente exercida por uma pinça de forma a registar o momento em que a 
bola é arrancada e dessa forma caraterizar a quantidade de fluxo na ligação da bola de solda ao 
UBM, Figura 18. 

Após a realização dos testes efetua-se o processo de remoção das bolas de solda em 
excesso que consiste na eliminação do excesso de altura da wafer evitando desta forma 
problemas no empacotamento da wafer. Por último é realizado o empacotamento da wafer que 
serve como meio de transporte e proteção das unidades. Existem duas formas de 
empacotamento: 

a) Reel – Enrolamento das unidades em bobines 
b) Tray – Disposição das unidades numa tablete. 

3.4 Processo de mapeamento da área 

O recurso ao mapeamento da área permite a identificação de melhorias ao longo da 
cadeia de valor. O mapeamento permite duma forma visual e intuitiva perceber o 
sequenciamento de atividades da cadeia de valor representando o fluxo de materiais e de 
informação desde o abastecimento do material até ao seu armazenamento. Com recurso ao VSM 
pretende-se através da linguagem normalizada representar o estado atual da área de WaferPrep.  

3.4.1 Matriz ativa de produtos 

Atendendo à complexidade do delineamento do fluxo de produção resultante dos vários 
produtos desenvolvidos na área restringiu-se a análise ao work in progress (WIP) existente em 
área.  

Desta forma, simplifica-se o delineamento das etapas dos processos de manufatura 
tornando a sua representação visual menos confusa. Como se pode observar pela Figura 20 
reduziu-se a análise a 9 produtos que executam maioritariamente as mesmas etapas de 
WaferPrep (até ao processo 9) onde prosseguem com o seu fluxo produtivo para a área de 

Figura 19 - Constituição de uma wafer recon 
(Phillips et al. 2015) 
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Recon. Os produtos A, C e G voltam à área de WaferPrep para realização de alguns processos 
no decorrer do fluxo produtivo. 

 

 

 

 

 

3.4.2 Análise de Pareto de produtos  

 Na manufatura ao nível do back end cada produto a ser processado necessita de 
diferentes especificações de rota. Apesar de serem alvos das mesmas etapas de processo 
possuem diferentes fluxos produtivos e tempos de processo distintos. 

A variedade de produtos existentes na área traduz a complexidade da elaboração de um 
mapeamento da área cujo fluxo produtivo, tempo de processo e número de equipamentos muda 
dependente do produto em análise. Como tal, restringiu-se a análise aos produtos com maior 
impacto produtivo em área procedendo-se à análise do volume processado nas semanas 
dedicadas à recolha de dados. A Figura 21 apresenta o gráfico de Pareto para o volume 
processado. A partir da análise do gráfico observa-se que os produtos D, B e A são os produtos 
com maior volume processado. 
 
 

 

 

 

 

3.4.3 Matriz de dedicação vs. Matriz de receitas 

Ao longo do fluxo produtivo de um dado produto, este vai dispondo de um número 
variável de equipamentos dedicados a cada etapa do processo. Dentro do número de 
equipamentos dedicados a cada etapa do processo o departamento de investigação e design 
desenvolve a tecnologia de processo para alguns desses equipamentos com as especificações 
necessárias para a definição dos parâmetros de processamento de um dado produto.  

O levantamento dos equipamentos disponíveis para processar determinado produto 
resultou da multiplicação das matrizes de dedicação e de receitas de equipamentos. Para tal, e 
como é apresentado no Anexo A, procedeu-se à elaboração de uma matriz de dedicação de 
equipamentos representativa do número de equipamentos disponíveis para a realização de 
determinada etapa do processo de um dado produto. Esta matriz foi cruzada, à posteriori, com 
a matriz resultante do número de receitas desenvolvidas para os equipamentos executarem 

Figura 20 - Matriz ativa de produtos 

 

Figura 21 - Gráfico de Pareto do volume processados 
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determinadas etapas do processo segundo os parâmetros de processamento especificados para 
cada produto, Anexo B.  
Como se pode observar na Figura 22, em função da etapa de processo e do produto a 
processar, existe um número variável de equipamentos que dispõem da tecnologia necessária 
e da receita desenvolvida com as especificações requeridas para a execução do processo de 
um dado produto.  

 

 

 

 

 

 
 
 

3.4.4 Organização das equipas 

As quatro equipas responsáveis pela manufatura ao nível do WaferPrep encontram-se 
dispostas de forma idêntica pela área segundo células de trabalho. Através da observação da 
Figura 23 verifica-se que a área em estudo está subdividida em três células, onde a única 
diferença que pode existir entre equipas é no número de elementos alocados às mesmas. Esta 
variação explica-se pela competência operatória de cada elemento em função do fluxo 
produtivo pretendido e do número de operadores disponível por equipa. 

A organização das equipas em células de trabalho permite reunir esforços em torno da 
otimização do fluxo produtivo. A flexibilidade de operações verificada proporciona um menor 
custo de manufatura.  

A disposição dos equipamentos segundo um layout em formato de células permite uma 
diminuição das distâncias percorridas pelos operadores, bem como um fluxo de informação 
mais eficiente.   
 

 

 

 

 

 

3.4.5 Logística de abastecimento 

A matéria prima a processar e os diversos consumíveis utilizados na área estão em stock 
no armazém localizado um piso abaixo da linha de produção. Ao analisar a Figura 22 repara-se 
que o abastecimento deste tipo de materiais acontece na zona 9 através de plataformas 
elevatórias. O operador responsável pela gestão de produção na linha digita, somente quando 
necessário, o código correspondente ao produto a validar para dar entrada na área através do 
sistema informático. 

Figura 23 - Layout da organização da equipa em células de trabalho 

Figura 22 - Matriz do fluxo produtivo (3 primeiros processos) 
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Como abordado anteriormente, dependente dos produtos em causa, estes podem durante 
o seu fluxo produtivo voltar à área de WaferPrep para a realização de processos de cura, redução 
de espessura da wafer e singularização de unidades. Sempre que algum produto ao longo do 
seu fluxo produtivo necessite de realizar um dado step na área em estudo é utilizado o comboio 
logístico como suporte ao transporte de lotes entre áreas de produção. No caso da área de 
Waferprep o produto proveniente de outras áreas é armazenado em estantes na zona 3 (Figura 
23). Sempre que é necessário efetuar a passagem de um lote para outra área de produção, o 
mizusumashi, de acordo com a periodicidade de passagem definida, levanta no ponto assinalado 
como WIP IN na Figura 24 os lotes processados que seguem para outras áreas e entrega no 
mesmo ponto os lotes provenientes de outras áreas que são deixados para processar na área de 
WaferPrep. 
 

 

 

 

 

 

3.4.6 Armazenamento de WIP 

Tipicamente a área de WaferPrep possui um WIP elevado, podendo o mesmo estar a 
ser processado, a cumprir janelas de tempo ou a aguardar o aval da engenharia para prosseguir 
com as restantes etapas de processo. Pela análise da Figura 25 verifica-se que o armazenamento 
do material se divide em estantes e trolleys. As estantes são utilizadas para o armazenamento 
de material produtivo para prosseguir com inspeção (zona 6 e 8 na Figura 25), processo de 
singularização (zona 1 na Figura 25) ou para prosseguir para outra área de produção (zona 9 ou 
3 na Figura 25). Os trolleys são utilizados como forma de armazenamento temporário 
aguardando somente que o produto que está no equipamento ultime o seu processamento. Todos 
os equipamentos produtivos na área possuem trolleys de apoio ao próximo lote a processar. As 
estantes destacadas para o armazenamento de materiais encontram-se dispostas pela área 
consoante as necessidades das zonas onde estão alocadas. Entre os materiais destacam-se os 
consumíveis utilizados, os materiais de suporte às wafers em alguns processos, materiais de 
transporte e materiais de teste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Layout das zonas de abastecimento 

 

Figura 25 - Layout das zonas de observação 
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3.5 Definição das zonas, da rota e dos pontos de observação 

A zona de observação representa a área que delimita o raio de observação do observador 
no levantamento do estado da área. A divisão da área em zonas de observação foi realizada com 
base no critério de balanceamento entre a disposição dos recursos humanos e equipamentos na 
área. A Figura 26 apresenta a divisão definida para o estudo do MOS, tendo sido consideradas 
nove zonas de observação segundo critérios de menor dispersão entre equipamentos, número 
adequado de recurso produtivos em análise e complexidade adjacente da observação. Após esta 
divisão da área em estudo definiu-se a rota de observação privilegiando o uso do corredor 
central e traçando uma rota comum para a observação de pessoas e equipamentos.  
 

 

O layout da área de WaferPrep foi desenhado tendo em consideração a disposição dos 
equipamentos em formato de células de trabalho, ou seja, os equipamentos encontram-se 
dispostos contra a zona central. Atendendo a esse facto e à necessidade de observação do estado 
dos equipamentos e dos recursos humanos que estão dispostos ao longo dos equipamentos, 
prestando-lhes monitorização e assistência, a rota definida recorre à passagem em zonas 
interiores das células de trabalho. O corredor é utilizado sempre na passagem entre zonas. De 
realçar que a rota de observação de pessoas coincide com a rota de observação de equipamentos. 

Por último, para o mapeamento das zonas de observação necessárias para o 
levantamento do estado da área, teve-se em consideração a necessidade de observação da 
totalidade dos trolleys de armazenamento do próximo lote e das portas de carga que sustentam 
o lote durante o processamento. Na Figura 27 podem ser visualizados nove pontos de 
observação para pessoas e onze pontos de observação para equipamentos. 
 
 
  

Figura 26 - Layout da distribuição das zonas de observação 

Figura 27 - Layout da rota e pontos de observação 
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3.6 Definição da lista de atividades de equipamentos e pessoas 

A lista de atividades de equipamentos e pessoas tem o propósito de auxiliar os 
observadores no levantamento dos estados dos recursos produtivos, indicando assim o número 
a registar para o estado verificado. Para o levantamento dos diversos estados de equipamentos 
e pessoas realizou-se, respetivamente, a leitura dos estados em sistema e a observação e 
discussão com os operadores sobre as diferentes tarefas a realizar em área. 

A lista de atividades de equipamentos, presente no Anexo C, dividiu-se em 5 grupos de 
estados: Produtivo; Standby; Engenharia; Schedule Down; e Unschedule Down. 

• Produtivo: quando o equipamento está a processor; 

• Standby: quando está à espera do lote para processar; 

• Engenharia: quando o equipamento está à atenção da engenharia; 

• Schedule Down: todas as paragens programadas a que o equipamento está sujeito; 

• Unschedule Down: todas as paragens por avaria que o equipamento está sujeito. 
A lista de atividades de pessoas, presente no Anexo D, dividiu-se em 7 grupos de 

estados: Produtivo; Administrativo; Suporte; Transporte; Manutenção; Metrologia; e Outros. 

• Produtivo: todas as atividades de interação com o lote e de monitorização e assistência 
ao equipamento; 

• Administrativo: atividades administrativas realizadas no controlo logístico dos lotes e 
na gestão de produção; 

• Suporte: atividades de suporte a engenharia ou técnicos e operadores em formação ou 
a dar formação; 

• Transporte: atividades de movimentação de material ou inventário manual ou através 
de trolleys; 

• Manutenção: atividades relacionadas com o estado de limpeza ou de Setup do 
equipamento; 

• Metrologia: atividades de inspeção realizadas; 

• Outras: atividades que não são necessárias ao processo. 

3.7 Definição das templates de recolha 

Para o registo dos estados dos equipamentos e pessoas a cada período de observação 
foram elaborados dois templates de recolha para auxiliar e simplificar o registo por parte dos 
observadores. 

O template de recolha para pessoas, apresentado no Anexo F, dispõe de um cabeçalho 
com as diversas atividades desenvolvidas pelos operadores. O observador tem apenas que 
colocar o número de operadores no início da observação e o número de operadores registados 
numa dada zona a executar determinada tarefa aquando os instantes da passagem pelos vários 
pontos de observação. Para além disto, destacaram-se os diferentes grupos de atividades com 
cores diferentes para reduzir o erro no registo dos estados ao nível de pessoas. 

Na elaboração do template de recolha para equipamentos teve-se em consideração a 
disposição pela ordem de observação dos diferentes equipamentos, reservando um espaço para 
notas caso houvesse algum registo a assinalar para posterior análise. O template de recolha para 
equipamentos é apresentado no Anexo E.  
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Mais uma vez, recorreu-se à diferenciação das zonas de observação através de cores de 
forma a evitar erros no registo dos estados como possíveis trocas de estado. O observador 
realizava o levantamento do estado da área ao nível dos equipamentos preenchendo o bloco da 
zona de observação com os respetivos estados verificados para a zona em questão. 

3.8 Definição do número de observações 

A definição do número de observações a realizar corresponde à estimação do tamanho 
da amostra com base no estudo preliminar de medição de tempos. A estimativa do tamanho da 
amostra representa um requisito fundamental no estudo de dados quantitativos, onde a base de 
dados resultante do número de amostras efetuadas serve de base para a análise estatística. Como 
tal, a adequação do tamanho da amostra influencia a força do estudo a realizar. 

3.8.1. Periocidade de observação 

Uma vez realizada a definição da rota e dos pontos de observação procedeu-se à 
simulação da rota para desenvolvimento de um estudo preliminar sobre o tempo necessário para 
se efetuar cada uma das rotas.  

A cronometragem do tempo despendido em cada rota privilegiou uma melhor definição 
da periodicidade de observação. Após a simulação da rota de observação, verificou-se que o 
tempo necessário para o levantamento dos estados dos equipamentos produtivos em área 
rondava os 10 minutos e analogamente verificou-se que o tempo necessário para o levantamento 
dos dados dos operadores rondava os 5 minutos. Atendendo à necessidade da imputação dos 
dados observados e às variações de produção verificadas em área definiu-se uma periodicidade 
de 20 minutos para a execução das duas rotas. 

3.8.2 Recolha da base de amostragem  

A estimação do tamanho da amostra foi calculada com base na medição dos tempos 
realizados em cada rota de observação. Como tal, através do uso da cronometragem e aplicando 
uma leitura repetitiva na metodologia de medição realizou-se alternadamente a medição dos 
tempos requeridos para o levantamento do estado da área a nível de pessoas e a nível de 
equipamentos registando os devidos tempos e retomando o cronómetro a zero no fim de cada 
rota de observação. 

No Anexo G são apresentados os tempos resultantes da execução aleatória e alternada 
da rota de observação de pessoas e equipamentos. Foram realizadas 15 voltas respeitando o 
número mínimo de medições para o menor tempo estimado (5 minutos).  

A estimação da amostra com base em dados contínuos pressupõe que a amostra 
recolhida reflita uma distribuição normal. De forma a verificar que ambas as amostras seguiam 
distribuições normais foi realizado um teste à normalidade a ambas as amostras recolhidas onde 
foi comparado o p value com o nível de significância (5%). Se o p value obtido fosse inferior 
ou igual a 5% significaria que a hipótese nula seria aceite e, como tal, a amostra não seguia uma 
distribuição normal. 

Como se pode verificar pelo teste à normalidade realizado aos dados recolhidos para 
pessoas e equipamentos verifica-se que ambas as amostragens seguem uma distribuição normal 
(os dados são apresentados no Anexo H.1 e no Anexo H.2).  
 Em ambos os testes realizados o p value, ou seja, a probabilidade que mede a evidência 
contra a hipótese nula é superior ao nível de significância e, como tal não há evidências 
estatísticas para concluir que os dados não seguem uma distribuição normal. 
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3.8.3 Grau de confiança desejado 

A decisão sobre o grau de confiança influencia diretamente a força do estudo a realizar. 
O grau de confiança representa a percentagem de amostras que refletem no seu intervalo de 
confiança os parâmetros populacionais. A escolha para o estudo do MOS recaiu sobre um grau 
de confiança de 95% para ambas as amostras recolhidas. Como se pode verificar na Figura 28 
a escolha de um grau de confiança de 95% representa a escolha de um valor critico de 1,96. 

3.8.4. Nível de precisão 

O nível de precisão é uma grandeza adimensional que carateriza o desvio dos resultados 
amostrais em relação ao valor médio. Para efeitos de cálculo do tamanho da amostra a analisar 
definiu-se um nível de precisão de 5%.   

3.8.5. Cálculo do número de observações 

 Com base nas amostras recolhidas e nos parâmetros de confiança e precisão definidos, 
a dimensão da amostra é calculada através da Equação 3.1: 
 

𝑁 =	= 8×=>×S8×∑7>	A	(∑ 7)>T
(8AE)×6>×(∑7)>

 (3.1) 
Onde: 

Z, é o número de desvio padrões necessários para o nível de confiança desejado 

N, é o número de amostras recolhidas 
t, é o tempo cronometrado 

𝑝, é o nível de precisão do estudo 
Para os dados recolhidos de forma aleatória no estudo preliminar dos tempos de ciclo 

de observação verificou-se que tanto as amostras recolhidas para pessoas e como para 
equipamentos seguem uma distribuição normal. Para o grau de confiança e nível de precisão 
desejado calculou-se, com recurso à Equação 3.1, o tamanho da amostra para o estudo de 
equipamentos e pessoas.  

Como se pode verificar pelo cálculo do tamanho da amostra, presente no Anexo I, o 
número mínimo de observações a realizar para pessoas (𝑁V) é de 100 observações, enquanto 
que para os equipamentos que apresentaram uma maior variabilidade nas medições o número 
mínimo de observações a realizar (𝑁W) é de 217 observações. 

3.9 Definição do calendário de observações 

No planeamento das observações a realizar no estudo do MOS durante uma semana 
produtiva definiu-se como o primeiro dia de observação o dia de lançamento do novo plano de 
produção. A semana de recolha de dados ao nível do MOS principiou domingo às 00h00m e 
terminou sábado às 23h59m.  

Grau de confiança Nível de significância - ! Valor Crítico - "!/$
90 % 0,10 1,645
95% 0,05 1,96
99% 0,01 2,575

Figura 28 -Valor crítico associado ao nível de confiança pretendido 
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A periodicidade de observação definida anteriormente de 20 minutos corresponde ao 
intervalo de tempo para a realização de 1 ciclo de observação para a realização das rotas de 
observação para pessoas e equipamentos. Tendo em consideração a periodicidade de 
observação, condensaram-se as observações a realizar num bloco de 4 horas, contabilizando 
um total de 12 ciclos de observação por bloco de observação.  

Na distribuição dos blocos de observação pelos quatro observadores destacados para a 
recolha de dados ao nível do MOS optou-se pela distribuição apresentada no calendário em 
forma de cascata apresentado na Figura 30. Este modelo privilegia uma distribuição uniforme 
do número de ciclos de observação por observador (ver Anexo J.1), e a distribuição do número 
de observações de forma similar pelos diferentes blocos de observação a serem realizados em 
diferentes dias, conforme representado na Figura 29. 

Pela análise realizada à distribuição das horas de observação por equipa de manufatura 
em análise, (ver Anexo J.2), verificou-se uma diferença de um bloco de observação entre a 
equipa 2 e 4, e uma diferença de 2 horas de observação entre as mesmas equipas em relação ao 
valor das equipas 1 e 3. 
 

 

3.10 Recolha de dados do MOS 

Previamente à semana de recolha de dados do MOS treinou-se a equipa de observação 
durante duas semanas através de simulações de vários períodos de observação em diferentes 
dias da semana para que através das listas de atividades selecionassem o número correspondente 
ao estado que verificavam ao nível de pessoas e equipamentos nos momentos de passagem. No 
fim de cada rota compararam-se os resultados obtidos e discutiu-se as dúvidas inerentes à 
interpretação de cada observador sobre o estado da área nos instantes de passagem.  

Na realização das observações, os observadores destacados para o estudo do MOS 
tiveram o cuidado de estabelecer comportamentos padrão de forma a adotar o mesmo critério 
de observação. Entre os procedimentos de observação implementados destacam-se os 
seguintes: 

ü Realizou-se um levantamento prévio do estado da área antes de se começar a realizar o 
período de observação; 

ü Incluiu-se o número de operadores que se apresentam ao trabalho na equipa observada; 

ü Verificou-se os estados dos equipamentos em sistema previamente à recolha de dados; 
ü Incluiu-se o número de operadores que estavam ausentes a cada volta; 

ü Escreveu-se em comentário as observações pertinentes; 
ü Não se incluiu o mesmo operador em diferentes observações ao longo da rota; 

ü Em situações em que se verificou que um dado operador estava em movimento pela 
área fora da zona de observação este não foi incluído no registo; 

Data 8/abr 9/abr 10/abr 11/abr 12/abr 13/abr 14/abr
Hora Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

00H - 04H A D C D 48
04H - 08H B A D C 48
08H - 12H B A D C 48
12H - 16H C B A D 48
16H - 20H B C B A 48
20H - 24H D C B A 48

Observ. / Dia 48 48 36 36 48 36 36 288
Horas/Dia 16 16 12 12 16 12 12 96

Calendário Recolha de Dados
Total 

Figura 29 - Calendário de observações em forma de cascata 
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ü Em situações em que se verificou que um dado operador que ainda não tenha sido alvo 
de registo estava numa área onde já se efetuou a passagem este deve ser registado como 
presente na zona 9 como "outros"; 

ü Teve-se em atenção que os operadores da área que realizaram atividades de transporte 
externas à área foram alvo de registo nas zonas onde efetuaram passagem assinalando a 
respetiva atividade de transporte; 

ü Manteve-se o mesmo critério de observação em todos os pontos de observação; 

ü Estabeleceu-se o mesmo ritmo de observação em todas as amostras; 
ü Cumpriu-se a periodicidade de observação definida nunca antecipando ou atrasando o 

início da observação; 
ü Aproveitou-se o tempo que sobrou em cada período de observação para a imputação de 

dados no computador; 
ü Sempre que algum estado de equipamento causasse dúvida, o observador questionava o 

operador responsável tendo o cuidado de não perturbar o normal funcionamento da 
linha. 

3.11 Análise Yamazumi  

Na indústria dos semicondutores, mais propriamente na manufatura ao nível do 
encapsulamento de semicondutores, as atividades desenvolvidas pelos operadores ao longo do 
processo servem de suporte logístico, controlo estatístico, administrativo e manutenção do 
processo. Porém, nenhuma das atividades desenvolvidas pelos operadores contribui para a 
transformação do produto e, como tal, não são consideradas como atividades de valor 
acrescentado. 

Com o propósito de estudar o balanceamento da carga de trabalho entre operadores 
recorreu-se à análise Yamazumi para que, de uma forma intuitiva, se conseguisse perceber 
através da representação gráfica o impacto das tarefas desenvolvidas ao longo do fluxo 
produtivo. Desta forma foi possível identificar os pontos de desperdício classificando as 
atividades realizadas como valor agregado (VA) ou valor não agregado (N/VA) e segmentar 
numa segunda classificação as atividades de acordo com as tarefas presentes na lista de 
atividades dos operadores utilizada nas observações do MOS. 

Para efeitos de estudo do MOS considerou-se como atividades de valor acrescentado 
todas as atividades de inspeção requeridas pelo cliente para controlo estatístico do processo. As 
atividades desempenhadas ao longo do processo foram segmentadas de acordo com a lista de 
atividades utilizada nas observações de pessoas do MOS, ou seja, foram classificadas segundo 
6 estados: Produtivo; Administrativo; Metrologia; Transporte; Manutenção e Movimentação. 

Os operadores alocados em células de trabalho, são formados para as etapas de processo 
para o qual foram designados, apenas interagindo com os equipamentos em que obtiveram 
formação. As equipas de manufatura em estudo estão organizadas internamente segundo a 
normalização estabelecida na área. A distribuição dos intervalos alternadamente entre 
operadores advém da normalização de intervalos que preconiza um número mínimo de 
operadores presentes na área proporcionando uma disponibilidade produtiva de vinte e quatro 
horas diárias.  

A análise Yamazumi realizada na semana do MOS serviu para perceber a carga de 
trabalho requerida em cada etapa do processo e como estava distribuída em termos de células 
de trabalho. A análise efetuada consistiu no estudo do tempo despendido nas várias tarefas a 
realizar em cada etapa do processo e, para efeitos de estudo do MOS, restringiu-se a análise aos 
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produtos D, B e A que representam o maior impacto ao nível do volume processado (Figura 
21). 

3.11.1 Folha de registo de tempos 

As tarefas desenvolvidas pelos operadores encontram-se normalizadas entre equipas e 
cada operador, alocado a uma dada célula de trabalho, cumpre os procedimentos designados 
para os diversos produtos conforme a etapa do processo a que este esteja designado. Neste tipo 
de indústria as tarefas realizadas são monitorizadas sequencialmente, o operador comunica 
constantemente com o sistema a fim de validar a realização da tarefa e, consequentemente, o 
sistema permitir avançar para a próxima etapa do processo. 

Na elaboração da folha de registo de tempos procedeu-se ao levantamento das diversas 
tarefas a realizar pelos operadores ao longo do fluxo produtivo, aproveitando desta forma para 
realizar o preenchimento prévio das folhas de forma a simplificar o processo de recolha de 
dados. Um modelo do documento de recolha de dados é apresentado no Anexo K. 

3.11.2 Registo das observações 

Na área em estudo, em função do equipamento a processar e dos produtos alvo de 
processamento, os tempos de processo do equipamento podem variar entre 20 minutos a 12 
horas. Assim sendo, para os tempos de processo críticos, e admitindo a normalização do 
trabalho entre equipas, subdividiu-se a recolha de dados em: tarefas a executar antes de um 
dado equipamento processar o lote; e tarefas a executar depois de um dado equipamento 
processar o lote. 

Para efetuar o registo dos tempos requeridos em cada tarefa o analista permaneceu em 
constante contacto com o pessoal responsável pelo planeamento da produção e com o gestor de 
produção da área em estudo por forma a acompanhar as atividades dos operadores ao longo do 
fluxo produtivo dos produtos em estudo. 

3.11.3 Estudo dos tempos 

A medição dos tempos foi realizada através da cronometragem das diversas atividades, 
tendo o uso do cronómetro servido para registar os tempos de início e fim de cada tarefa 
executada pelo operador. Para cada etapa do processo foi selecionado o operador responsável, 
permitindo desta forma uma medição mais precisa dos tempos de operação. Contudo, o 
operador devidamente formado executou as diversas tarefas num ritmo normal, tendo em 
atenção o tempo requerido para executar devidamente cada tarefa. 

A análise principiou com o cálculo do takt time de forma a verificar o ritmo de produção 
requerido para cumprir com a encomenda do cliente no prazo estabelecido. O takt time 
calculado foi de 56 minutos. 

O cálculo da carga de trabalho requerida em cada etapa de processo resultou da média 
ponderada dos tempos de operação dos produtos processados na semana de observação do 
MOS, tendo em consideração o peso de cada um em termos de volume processado. Desta forma 
aproximou-se a análise Yamazumi à situação verificada na semana de observação. Pela análise 
do gráfico de Yamazumi (Anexo L) pode-se verificar que o tempo de ciclo é sempre inferior ao 
takt time, cumprindo confortavelmente o ritmo de produção necessário.  

O processo gargalo é o processo 5 que apresenta a maior carga de trabalho com o dobro 
do tempo total de operações relativamente ao segundo processo com maior carga de trabalho 
(processo 3). O processo 5 representa 36% da carga total de trabalho. 
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Os processos críticos em termos de atividades de valor não agregado são os processos 
3, 7 e 13, que no conjunto de atividades executadas pelo operador representam, respetivamente, 
75%, 77% e 73% de atividades executadas cujo valor é classificado como de não agregado. 

As diferenças verificadas entre cargas de trabalho são significativas. A diferença entre 
as cargas de trabalho dos vários processos relativamente ao processo com maior carga de 
trabalho (processo 5) varia entre 49% (processo 3) e 98% (processo 8). 

As operações de metrologia representam a maior carga de trabalho em todos os 
processos apresentando um peso de 60% do tempo total das operações, como se pode observar 
na Figura 30. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Nesta fase do estudo, foi discutido em brainstormings a possibilidade de agrupamento 

de operações entre processos e a diminuição da carga de trabalho resultante das atividades de 
valor não agregado. Internamente, verificaram-se quais as atividades de valor não acrescentado 
que são necessárias ao processo e quais são classificadas como desperdício e serão alvo de 
correção. Os dados obtidos neste estudo traduzem a necessidade de uma revisão aos 
procedimentos laborais das equipas de manufatura. Atendendo ao impacto dos tempos de 
operação medidos nas atividades de transporte e movimentos de operadores na área será 
necessário estudar através de diagramas de spaghetti as ineficiências operacionais associadas à 
movimentação do operador na área. 

3.11.4 Estudo da carga de trabalho por célula  

Neste estudo, os dados obtidos em cada processo foram agrupados segundo as respetivas 
células de trabalho. Pela análise do Anexo M verifica-se que a célula de trabalho WP1 apresenta 
a maior carga de trabalho na semana com um tempo total de operação de 6400 minutos. A partir 
da comparação da proporção de registos de “outras” atividades por célula de trabalho nas 
observações do MOS com os dados obtidos no estudo do tempo total de operação por célula foi 
possível identificar, nesta fase do projeto, quais as células de trabalho críticas em termos de 
produtividade e se o número previsto de operadores gerado pelo modelo de HeadCount na 
semana do MOS está bem balanceado.  

 

Figura 30 - Diagrama circular do balanço entre atividades 
NVA e VA 
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4 Situação final 

Neste capítulo é inicialmente apresentada a análise realizada ao nível das pessoas 
através do tratamento estatístico dos dados recolhidos nas observações. Posteriormente é 
apresentada a análise realizada aos dados de observação do MOS ao nível dos equipamentos, 
cruzando os dados com os dados recolhidos em sistema.  

A semana de observação do MOS, realizada entre 8 a 14 de abril, apresentou um volume 
de produção acima da média verificada para o mês anterior e posterior ao de observação. Assim 
sendo, as amostras recolhidas são representativas do normal funcionamento da área. Pela 
análise da Figura 31 verifica-se que o volume de saída do produto para a semana do MOS 
regista o quinto volume mais alto das doze semanas analisadas. 
 

 
Os dados obtidos nos ciclos de observação para pessoas e equipamentos foram 

recolhidos de acordo com o planeamento estabelecido na fase de calendarização, e estão 
presentes no Anexo N. Para a análise de pessoas foi recolhido um total de 288 amostras 
distribuídas uniformemente por períodos, turnos e equipas. Durante a semana de observação 
houve uma diferença de 12 amostras entre o número mínimo e máximo de amostras recolhidas 
por dia. Cada observador foi responsável pela recolha de 72 amostras, completando desta forma 
um ciclo de observação do MOS no qual foram observadas as diferentes equipas de manufatura 
nos diferentes períodos do dia. 

4.1. Análise dos dados do MOS – Pessoas 

O estudo realizado ao nível de pessoas permitiu quantificar o tempo despendido pelos 
recursos humanos no conjunto de atividades desempenhadas em área, agrupando-as segundo 
os estados definidos nos templates apresentados no Anexo K. Entre os resultados esperados 
nesta análise destacam-se a identificação dos constrangimentos à produtividade e a comparação 
entre funções, turnos, entre outros. 

4.1.1 Taxa ocupacional do operador 

Pela análise da Figura 32 verificou-se que 15% do tempo do operador durante o seu 
horário laboral representa o tempo em que operador não esteve presente na área. O valor obtido 
está dentro dos valores previstos para a área em estudo, onde um operador que esteja em turnos 
de doze horas tem direito a uma hora e meia de intervalo e uma tolerância de tempo para atender 
às necessidades fisiológicas. O operador ocupa mais de metade do seu tempo em atividades de 

Figura 31 – Variação semanal do volume de saída de Fan Out 



 
Implementação da metodologia MOS numa unidade de produção de semicondutores 

 
 

39 

metrologia e em “outras”, tais como: sentado; a andar; em espera para utilizar equipamento de 
medição; entre outras atividades que não agregam valor e não são necessárias ao processo. 

4.1.2 Distribuição das atividades realizadas pelos operadores na área em estudo 

Dentro das atividades que são realizadas pelos operadores presentes na área em estudo 
destacam-se as atividades administrativas e as “outras” atividades, representando 
conjuntamente uma dedicação de 60% da disponibilidade produtiva de um dado operador. 
Como se pode verificar pela Figura 33, as atividades de metrologia têm um peso de 12% sobre 
o tempo despendido pelo operador em área, seguindo-se as atividades produtivas com um peso 
de 11%. Os esforços dividem-se equitativamente entre atividades de transporte, suporte e 
deslocação em área. As atividades de manutenção apresentam a menor carga de trabalho entre 
operadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O Anexo O apresenta a distribuição das diversas atividades de cada grupo tendo se 
apurado as seguintes situações: 

• A monitorização e a assistência ao equipamento representam mais de 90% do tempo 
despendido em atividades produtivas (dados apresentados no Anexo O.1). 

• A comunicação verbal é a atividade com maior impacto em termos de atividades 
administrativas. Esta atividade conjuntamente com operação e leitura de sistemas 
representam mais de 85% do tempo gasto em atividades administrativas (dados 
apresentados no Anexo O.2). 

• O transporte de inventário representa 70% das atividades de transporte realizadas na 
área (dados apresentados no Anexo O.3). O transporte de materiais contabilizou 25% 

Figura 32 – Taxa ocupacional do operador 

Figura 33 – Distribuição das atividades desempenhadas pelos operadores 
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da carga de trabalho ao nível do transporte, tendo se verificado que 5% dessa mesma 
carga estava relacionada com o manuseamento de wafers e o transporte de ferramentas. 

• As atividades de suporte são maioritariamente atividades de formação que traduzem o 
registo de elementos em formação na área e de formadores em atividades com o 
formando. Pelo Anexo O.4 verifica-se o maior suporte a técnicos do que a engenharia. 

• Dentro das atividades de manutenção, a limpeza dos equipamentos representa 90% do 
tempo despendido neste tipo de atividades devendo-se ao facto de os equipamentos da 
área em estudo necessitarem de manutenção diária (dados apresentados no Anexo O.5). 

• Verificou-se uma ligeira diferença entre as inspeções óticas e as inspeções ao 
microscópio, tendo as últimas registado mais 8% do tempo gasto em inspeções (dados 
apresentados no Anexo O.6). 

4.1.3 Taxa ocupacional dos operadores por zona 

Neste estudo verificou-se a concentração de pessoas por zonas atendendo à taxa 
ocupacional em relação aos grupos de atividades. Pela análise da Figura 34 pode-se averiguar 
algumas concentrações críticas de grupos de atividades por zona, tais como: 

• A concentração de “outras” atividades na zona 3 e 6 - estas zonas estão dispostas 
paralelamente e juntamente com a zona 5 constituem a célula de trabalho 2; 

• Existe uma acentuada concentração de atividades administrativas na zona 9 
correspondente à zona onde é feita a receção ao lote (receiving); 

• Os picos de atividade produtiva concentram-se na zona 1 e 7 que traduzem as zonas 
com maior volume de saída; 

• A zona 5 apresenta a maior concentração de atividades de manutenção; 

• A zona 1 e 3 são as áreas com maior concentração de atividades de suporte - este facto 
deve-se ao maior número de pessoas em formação nestas zonas; 

• Em termos de transporte de inventário não existem diferenças significativas entre 
zonas; 

• A maior concentração de deslocação do operador (motion) está presente na zona 3 e 
está relacionada com o caminho de regresso a realizar após o transporte de inventário; 

• A zona 8 apresenta a maior concentração de atividades de metrologia - a preferência 
pelo equipamento de inspeção alocado na zona 8 explica a discrepância entre esta zona 
e a zona 6 (ilha de inspeção). As restantes taxas ocupacionais das outras zonas estão 
relacionadas com inspeções óticas que despendem menos tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 - Gráfico da taxa ocupacional por zona 
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4.1.4 Média da taxa ocupacional dos operadores por período 

Pela representação gráfica da taxa de ocupação operacional por período (Anexo P) foi 
possível perceber a evolução do estado da área em termos de recursos humanos e atividades 
desempenhadas ao longo dos períodos. Verificou-se quais os períodos críticos em termos de 
taxa ocupacional segundo os seguintes critérios: 

• Metade dos recursos humanos presentes na área estão em “outras” atividades; 

• Metade dos recursos humanos presentes na área estão em atividades administrativas; 

• 25% dos recursos humanos disponíveis na área estão em atividades de metrologia. 

Desta forma, verificou-se que nos períodos após as trocas de turno mais de 50% dos 
recursos humanos disponíveis na área estavam em atividades administrativas. No que diz 
respeito às atividades de metrologia o período das 16h20m e os períodos compreendidos entre 
as 3h e as 4h da manhã correspondem a períodos em que 25% dos operadores na área estão 
dedicados a inspeções. As “outras” atividades contabilizam um total de nove períodos críticos 
em termos de ineficiência operacional, em que metade desses períodos estão concentrados nos 
períodos imediatamente após ou antes das trocas de turno. 

4.1.5 Média de ausências dos operadores por período 

As equipas de manufatura estão organizadas internamente segundo equipas de trabalho 
autónomo, onde existe em cada uma dessas equipas um operador responsável pelo planeamento 
dos intervalos dos restantes operadores. Segunda a normalização estabelecida existem períodos 
fixos destinados à distribuição alternada dos intervalos entre operadores de forma a existir um 
número mínimo de pessoas em área.  

No estudo realizado (Anexo Q) cruzaram-se os períodos destinados aos intervalos com 
o registo de ausências ao longo dos períodos tendo-se verificado que a concentração e os picos 
de operadores ausentes na área estavam maioritariamente concentrados nos períodos 
estabelecidos para os intervalos. 

4.1.6 Taxa ocupacional dos operadores por equipa 

Na comparação entre equipas foi necessário perceber como a variação produtiva ao 
longo da semana influenciou as amostras recolhidas. Com base na amplitude resultante da 
diferença máxima verificada em termos produtivos ao longo da semana estipulou-se uma matriz 
de classificação (Anexo R.1), na qual foram classificadas segundo uma escala de um a sete os 
diferentes intervalos de volume de saída. 

Pela análise do volume diário de saída, calculado através da média aritmética do volume 
de saída das diferentes famílias de equipamentos, classificou-se o dia de observação em termos 
produtivos. Atendendo à proporção de observações realizadas a cada equipa ao longo da semana 
atribuiu-se, numa escala de um a sete, uma classificação a cada equipa em termos de volume 
processado durante as observações. Como se pode observar no Anexo R.2 as diferenças entre 
equipas não são significativas.  
Na análise gráfica realizada (Figura 35) da comparação de funções entre equipas teve-se em 
consideração a classificação de cada equipa em termos produtivos tendo chegado às seguintes 
ilações sobre as equipas: 

• Equipa 1: É a equipa que realiza mais atividades de manutenção e transporte. Embora 
tenha sido a equipa com mais volume de saída nas observações realizadas apresenta 
apenas a segunda carga produtiva mais elevada e o segundo maior registo de “outras” 
atividades. 
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• Equipa 2: É a equipa com maior carga produtiva e maior registo de “outras” atividades. 
O facto de ter um maior número de operadores na equipa contribui para uma maior 
inutilidade dos recursos humanos na área. Esta equipa apresenta o menor peso de 
atividades de metrologia e o segundo maior peso de atividades administrativas. 

• Equipa 3: É a equipa que passa mais tempo em motion pela área e a que passa menos 
tempo em atividades administrativas. Apresenta a maior carga de atividades de suporte 
e de metrologia. É o segundo menor registo de “outras” atividades e de atividades de 
produção. 

• Equipa 4: É a equipa que realiza mais atividades administrativas e que possui o menor 
registo de “outras” atividades e atividades produtivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No Anexo S é apresentada a distribuição das diversas atividades de cada grupo tendo-
se apurado as seguintes situações: 

• A diferença verificada em atividades produtivas entre a equipa 2 e as restantes equipas 
deve-se ao maior tempo despendido na monitorização do equipamento (dados 
apresentados no Anexo S.1); 

• A equipa 1 não apresenta nenhuma atividade de manuseamento de wafers ou transporte 
de ferramentas e registou o menor número de atividades de transporte (dados 
apresentados no Anexo S.2);  

• O facto da equipa 3 ter mais operadores em formação conduziu a um maior registo de 
elementos em atividades de formação em área (dados apresentados no Anexo S.3); 

• Somente a equipa 3 registou atividades de Setup. A maior carga de atividades de 
limpeza dos equipamentos recai sobre as equipas 1 e 3 (dados apresentados no Anexo 
S.4); 

Figura 35 - Gráfico de barras da distribuição das atividades por equipa 
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• A equipa 2 regista mais interação com sistemas e mais tempo despendido em 
comunicação verbal (dados apresentados no Anexo S.5); 

• A equipa 1 é a equipa que realiza menos atividades de metrologia e a equipa 3, em 
sentido oposto, é a equipa que apresenta o maior registo de atividades de metrologia 
(dados apresentados no Anexo S.6). 

4.1.7 Taxa ocupacional dos operadores por turno 

As equipas de manufatura realizam alternadamente entre si turnos de doze horas e 
sincronizam a produção entre si nos períodos destinados às passagens de turno (7h e 19h). 

A diferença verificada entre turnos resulta essencialmente da variação do tempo 
despendido entre atividades administrativas e “outras” atividades (ver Figura 36). De notar o 
maior registo de atividades de metrologia e manutenção no turno da noite. Em sentido inverso, 
o turno da noite registou mais pessoas em “outras” atividades e executou menos atividades 
administrativas e de transporte. 

Entre as ilações retiradas sobre a variação da taxa ocupacional dos operadores entre 
turnos destacam-se: 

• A inexistência de diferenças significativas em atividades produtivas entre turnos (dados 
apresentados no Anexo T.1); 

• A realização de mais atividades de transporte no turno de dia (dados apresentados no 
Anexo T.2); 

• Atendendo à ausência da engenharia no turno da noite não existem registo de atividades 
de suporte dedicadas a engenharia nesse período (dados apresentados no Anexo T.3); 

• A diferença acentuada entre turnos nas atividades administrativas resulta do maior 
registo no turno de dia de operadores em leitura de sistemas, em comunicação verbal e 
no preenchimento do lote traveller (dados apresentados no Anexo T.4); 

• Mais tempo despendido no turno da noite em atividades de limpeza e Setup (dados 
apresentados no Anexo T.5); 

• Mais tempo dedicado em atividades de inspeção ao microscópio no turno da noite 
(dados apresentados no Anexo T.6). 

Figura 18 – Distribuição dos grupos de atividades por turnos 
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4.1.8 Taxa ocupacional dos operadores por dia de observação 

No estudo da variação da taxa ocupacional dos operadores ao longo da semana de 
observação teve-se em consideração o volume de saída verificado em cada dia. O maior registo 
de operadores em “outras” atividades foi no dia doze que teve o menor volume de saída (ver 
Figura 37). O alinhamento do começo das observações com o novo plano de produção semanal 
permitiu acompanhar a variação das atividades desempenhadas pelos operadores em função da 
evolução do fluxo produtivo ao longo da semana. Na análise realizada constatou-se: 

• A assistência realizada por parte dos operadores ao equipamento evolui de acordo com 
a tendência de saída de volume dos equipamentos (dados apresentados no Anexo U.1.); 
as atividades de contagem de lotes estão concentradas entre dia dez e doze de abril 
(dados apresentados no Anexo U.1);  

• As atividades de transporte de inventário seguem a tendência da evolução do volume 
de saída dos equipamentos (dados apresentados no Anexo U.2); durante a semana o 
manuseamento de wafers e o transporte de ferramentas está concentrado nos dias de 
maior suporte a atividades de receção do lote (processo 1) e o transporte de materiais 
evolui com a necessidade de suporte logístico na movimentação de materiais para 
atividades de limpeza, setup e consumíveis, (dados apresentados no Anexo U.2); 

• As operações de inspeção aumentam a sua atividade ao longo da semana, registando-
se nesse período o maior número de operadores em atividades de inspeções na sexta 
feira, onde a sua tendência inverte até ao início da semana (dados apresentados no 
Anexo U.3); 

• As atividades de limpeza não estão balanceadas ao longo da semana e só se verificam 
trocas de produto e atividades de setup em alguns dias da semana (dados apresentados 
no Anexo U.4); 

• A maior carga de trabalho de suporte aos técnicos e à engenharia está concentrada no 
início da semana (dados apresentados no Anexo U.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 37 – Evolução das atividades ao longo da semana 
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4.2. Análise dos equipamentos  

A análise efetuada aos equipamentos baseou-se no registo dos equipamentos produtivos 
e nos dados recolhidos em sistema. Com esta análise pretende-se: 

• Quantificar o nível de utilização dos equipamentos, ou seja, comparar entre 
equipamentos semelhantes a disponibilidade do equipamento face à sua utilização; 

• Quantificar o nível de espera dos equipamentos, ou seja, calcular o impacto das 
paragens associadas a falta de inventário, atividades de suporte, atividades de 
manutenção e setup; 

• Quantificar o impacto das perdas de velocidade, quer estejam associadas a micro 
paragens ou verifiquem diferenças entre equipamentos e turnos. 

4.2.1 Taxa de utilização dos equipamentos 

A engenharia de produção é responsável pela gestão da utilização dos equipamentos na 
área. Em função do plano de produção semanal é estipulado o número de equipamentos 
necessários para cumprir com a encomenda. Dentro dos equipamentos dedicados à produção 
são escolhidos os equipamentos cuja tecnologia de processo desenvolvida cumpra com os 
parâmetros de processo pretendidos. 

O operador, por sua vez, é responsável por realizar o acompanhamento e a mudança do 
estado do equipamento em sistema. O equipamento, por defeito, muda o seu estado em sistema 
para standby sempre que ocorre alguma paragem no processo, cabendo ao operador responsável 
pela assistência do equipamento identificar a causa do alarme e mudar o estado do equipamento 
em sistema. Sempre que um equipamento sofra alguma alteração no seu estado o operador é 
responsável pelo registo da mudança em sistema. 

A Figura 38 resume graficamente a distribuição dos estados verificados na semana de 
observação. Pela sua análise verifica-se que os equipamentos, de uma forma geral, estiveram a 
maior parte do tempo em espera para processar. O processamento de material produtivo e de 
engenharia contabilizou aproximadamente 35% do tempo dos equipamentos. Registou-se 17% 
dos equipamentos em paragens em que o período de tempo de espera para produção não estava 
definido (NST). O tempo despendido em paragens programadas foi de, aproximadamente, 4%, 
e em paragens não programadas devido a eventos inesperados foi inferior a 2%. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Na análise da distribuição dos subestados de cada grupo (Anexo V), verificou-se as 
seguintes situações:  

• Dentro dos subestados produtivos (Anexo V.1) verificou-se se o abastecimento 
contínuo dos equipamentos estava a ser cumprido, ou seja, sempre que houvesse uma 

Figura 38 - Distribuição dos agrupamentos dos estados dos 
equipamentos 
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porta de carga disponível para colocar o material a processar os operadores 
aproveitavam essa janela de tempo para antecipar o início do processo. Pelos dados 
obtidos 17% do WIP disponível para processar aguardava o início do processo. Este 
valor deve-se a ineficiências operacionais no abastecimento de lotes ou a casos em que 
haja diferentes receitas a processar; 

• Dentro dos subestados de standby (Anexo V.2) verificou-se que o nível de espera nos 
equipamentos deve-se maioritariamente à ausência de WIP para processar. Contudo 
registaram-se algumas situações em que o processo é interrompido e o WIP segue para 
inspeção para validação da qualidade do processo. Neste instante o operador não muda 
o estado do equipamento em sistema. A ineficiência operacional registada (0,3%) não 
é significativa e está relacionada com o tempo que o operador demora a chegar ao 
equipamento para o assistir; 

• Dentro dos subestados de engenharia (Anexo V.3) verificou-se que os equipamentos 
reservados para atividades de engenharia estavam 88% do tempo em standby, no qual 
75% corresponde a standby sem a presença da engenharia. A utilização destes 
equipamentos foi de, aproximadamente, 12%; 

• Dentro dos subestados de paragens programadas (Anexo V.4) destaca-se o impacto das 
paragens programadas para intervenções de fornecedores que representam mais de 60% 
do tempo despendido em paragens programas. O teste corresponde ao processamento 
realizado em dummies para validação do processo após atividades de manutenção e 
setup. Este subestado é considerado uma paragem programada e representa 
aproximadamente 22% do tempo despendido. As atividades de setup e manutenção 
com técnico presente ocupam, aproximadamente, 15%, tendo sido registada uma 
ineficiência nestas atividades de 2% do tempo total das paragens programadas; 

• Dentro dos subestados de paragens não programadas (Anexo V.5) o tempo despendido 
nesses estados recai maioritariamente sobre as paragens não programadas sem tempo 
definido para utilização do equipamento, que representam mais de 90% do tempo. As 
paragens não programadas causadas por eventos inesperados que condicionam a 
qualidade de processamento são devidas maioritariamente à espera de assistência por 
parte do fornecedor. 

4.2.2 Distribuição dos estados dos equipamentos por zona 

No estudo realizado não se contemplou a zona 9 por esta não possuir equipamentos 
produtivos. A zona 6 e a zona 8 foram consideradas no estudo dos equipamentos para cálculo 
da utilização dos equipamentos de inspeção. A comparação entre zonas presente na Figura 39 
serviu para analisar a variação da distribuição dos grupos de estados de equipamento por zona. 
Neste estudo constataram-se os seguintes aspetos: 

• Zona 1 – É a zona crítica em termos de equipamentos em paragens não programadas. 
Não existem equipamentos dedicados a atividades de engenharia. O impacto das 
paragens programadas traduz o tempo despendido em atividades de setup e 
manutenção. Apresenta o segundo maior registo de atividades produtivas. 

• Zona 2 – É a zona crítica em termos de paragens programadas. Este facto deve-se a um 
equipamento alocado nesta zona que teve a semana toda à espera de assistência por 
parte do fornecedor. O tempo despendido em atividades de engenharia nesta zona e em 
paragens não programadas deve-se à assistência de um equipamento que esteve 
avariado a semana toda. É a zona que tem menos equipamentos em espera para 
processar. 
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• Zona 3 – O standby representa o grupo com maior impacto nos equipamentos desta 
zona. Nas observações realizadas os equipamentos estiveram a maior parte do tempo à 
espera de material para processar. 

• Zona 4 – É zona crítica em termos de produtividade. Os equipamentos desta zona 
estiveram em standby ou em paragens não programadas sem tempo definido para 
utilização a maior parte do tempo. 

• Zona 5 – É a zona crítica em termos de engenharia. As paragens não programadas 
representam o grupo de maior impacto nesta zona. 

• Zona 6 – É a zona crítica em termos de standby. Este facto deve-se à baixa utilização 
da maior parte dos equipamentos disponibilizados para inspeção. 

• Zona 7 – É a zona com maior produtividade.  

• Zona 8 – Os equipamentos de inspeção alocados nesta zona têm uma utilização inferior 
a 45% do tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Distribuição dos estados dos equipamentos por família 

Neste estudo agruparam-se os diversos equipamentos segundo caraterísticas comuns 
entre eles e comparou-se a utilização dos mesmos entre famílias. Pela análise da Figura 40 
verificou-se: 

• A família de equipamentos B registou o maior número de equipamentos parados ao 
longo da semana, dividindo o peso de paragem entre a espera de produto para processar 
e a não programação de uma data para nova utilização; 

• As famílias de equipamento A, C, F, G, H, I, J estão predominantemente à espera de 
produto para processar; 

• A família D apresenta a maior proporção de estados produtivos; 

• A família E apresenta a maior carga de atividades de engenharia e paragens 
programadas.  

 
 

 
 

Figura 40 - Distribuição dos estados por família de equipamentos 

 

Figura 39 - Distribuição dos estados dos equipamentos por zona 
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4.2.4 Análise MOS vs. Sistema 

A comparação entre a análise realizada aos dados obtidos nas observações do MOS e 
os dados retirados do sistema permitiu identificar os equipamentos que apresentavam diferenças 
significativas entre os estados registados em sistema pelo operador e aqueles que foram 
verificados em área pelo observador. Desta forma constatou-se o seguinte: 

• A família de equipamentos C (Anexo W.1) não apresenta dentro do seu grupo de 
equipamentos diferenças significativas entre a análise do MOS e o Sistema; 

• O equipamento 1 da família D (Anexo W.2) esteve, em sistema, maioritariamente 
dedicado a processos de engenharia, porém verificou-se no MOS que esteve em 
paragem não programada; 

• O equipamento 4 da família D (Anexo W.2) não apresenta dados em sistema; 

• O equipamento 14 da família D (Anexo W.3) foi observado maioritariamente em 
paragem não programada. Contudo em sistema esteve dedicado a atividades de 
engenharia; 

•  O equipamento 2 da família E (Anexo W.4) esteve a maior parte do tempo em paragem 
não programada, apesar de em sistema ter sido registado como produtivo e engenharia; 

• A engenharia parou de intervir no equipamento 4 da família E (Anexo W.5) no final da 
semana e o equipamento, devido a uma falha, ficou em paragem ao cuidado do 
fornecedor. Em sistema, o estado do equipamento permaneceu como dedicado a 
atividades de engenharia; 

• A família de equipamentos H (Anexo W.6) e a família de equipamentos J não 
apresentam diferenças significativas entre os dados do MOS e os dados do sistema. 

4.2.5 Análise dos alarmes 

Nas análises realizadas comparou-se a incidência de alarmes por família de 
equipamentos e por zona. Na primeira análise (Anexo X.1) verificou-se que o número de micro 
paragens associadas aos erros dos equipamentos era mais elevada na família de equipamentos 
J, C e D que tiveram uma ocorrência superior a 150 alarmes numa semana. Na análise realizada 
por zona (Anexo X.2) constatou-se que a zona 3 é a zona com mais alarmes registados em 
sistema e que maioritariamente este registo advém dos equipamentos 1 e 2 da família J. Desta 
forma identificaram-se os equipamentos mais afetados por micro paragens.  

4.3. Análise do process speed dos equipamentos 

Para a realização deste estudo verificou-se, em sistema, qual o volume processado por 
cada equipamento ao longo da semana e, em cada equipamento, que tipo e quantidade de 
produto processou. Posteriormente, selecionou-se um produto de referência para o cálculo do 
volume processado em cada equipamento, onde através da multiplicação do volume de cada 
produto pelo fator de equivalência obtido pela relação entre tempos de processos dos diversos 
produtos processados obteve-se o volume equivalente. 

O desempenho da velocidade do processo traduz a relação entre o volume equivalente 
verificado na semana de observação e o volume teórico calculado para o tempo produtivo que 
o equipamento esteve em sistema tendo em consideração os tempos de processo do produto de 
referência. 

Este estudo permitiu identificar quais os equipamentos críticos com baixo desempenho 
ao nível da velocidade de processo, dos quais se destacam: 
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• Na família de equipamentos C (Anexo Y.1) o equipamento 1 e 2 estão abaixo do 
objetivo de desempenho de velocidade de processo. O equipamento 6 não registou 
qualquer atividade em sistema; 

• Os equipamentos produtivos da família D que estão alocados na zona 1 estão acima do 
objetivo delineado, Anexo Y.2. Porém, os equipamentos produtivos da família D que 
estão alocados na zona 8 estão abaixo do índice de desempenho pretendido, Anexo Y.3; 

• Os equipamentos da família E que registaram atividade na semana de observação têm 
um potencial de melhoria em relação ao objetivo mínimo de desempenho, Anexo Y.4; 

• Os equipamentos 1 e 2 são os equipamentos críticos em termos de desempenho da 
família F, Anexo Y.5; 

• O equipamento 2 da família H está abaixo do índice de desempenho de 90 %, Anexo 
Y.6; 

• Entre os equipamentos da família J só o equipamento 1 e 2 registaram atividade 
produtiva, estando o primeiro abaixo do índice de desempenho desejado, Anexo U.7. 

4.4 Lista de oportunidades de melhoria 

Ao longo da semana de observação, os observadores aproveitavam o tempo restante das 
observações periódicas para averiguar, junto dos operadores, algumas mudanças que seriam 
benéficas para o bom funcionamento da área em estudo. Entre as oportunidades de melhoria 
identificadas ao longo das observações, enumeram-se: 

1. O abastecimento contínuo dos equipamentos da família C não está a ser implementado 
por parte dos operadores; 

2. Quando o equipamento interrompe o processo para inspeção o operador não muda o 
estado do equipamento, em sistema, para SD_Teste; 

3. Realocação do equipamento 3 e 5 da família J para a célula de trabalho 1 próxima da 
zona de receção ao lote, Anexo Z; 

4. Colocação de estantes de WIP IN junto dos equipamentos 8 a 14 da família D (Zona 8).  
Evita que o operador se desloca à zona 1 para ir buscar o material para processamento. 

5. Colocação de um novo quadra check no microscópio; 
6. Colocação de 1 degrau para facilitar o acesso à plataforma de transporte de material; 

7. Troca de estantes de WIP IN do microscópio 8 pela mesa de inspeção de forma a afastar 
o material da zona de lixo de prevenir a contaminação das wafers; 

8. Colocação de uma cadeira na zona de inspeção da zona 2. Os operadores precisam de ir 
buscar a cadeira à zona 7; 

9. As luzes sinalizadoras dos equipamentos deviam ter um conjunto de regras padrão para 
todos os equipamentos; 

10. Colocação de um suporte de barcode reader para o microscópio 10. 

4.5 Lista de ações de melhoria 

A lista de ações de melhoria resulta dos projetos que derivam das ineficiências detetadas 
na análise ao nível da manufatura e dos equipamentos. O anexo A1 sumariza o conjunto de 
ações que derivaram do diagnóstico realizado da área, entre as causas identificadas na análise 
que conduziram às ações assinaladas destacam-se: 
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• Projeto 1: Verificou-se que os operadores perdiam muito tempo à procura do material; 

• Projeto 2: Verificou-se algumas ineficiências operacionais na mudança dos estados dos 
equipamentos e uma distribuição não uniforme de atividades entre equipas; 

• Projeto 3: Pela análise do process speed é necessário otimizar os equipamentos críticos; 

• Projeto 4: Existem alguns equipamentos obsoletos e equipamentos com as mesmas 
características dispersos por células de trabalho distintas. 

• Projeto 5: Os operadores percorrem muito espaço na movimentação de inventário. 

• Projeto 6: O conjunto de equipamentos da família D tem o maior registo de atividades 
de manutenção e Setup e é responsável pelo processo gargalo. Apresentou a maior 
produtividade entre as restantes famílias. 

• Projeto 7: Atendendo ao impacto dos fatores ergonómicos e da qualidade das 
ferramentas fornecidas existem alguns investimentos que foram identificados e 
precisam de ser realizados.  

4.6 Matriz de risco 

Na definição da prioridade de implementação das ações de melhoria teve-se em 
consideração o tempo de implementação das ações, a poupança associada e o investimento 
necessário. Atendendo ao peso de cada critério atribuiu-se uma dada classificação a cada ação 
de melhoria resultando numa classificação representativa do grau de importância de cada ação 
(Anexo A2). No planeamento da implementação das ações de melhoria priorizou-se as 
respetivas ações segundo a maior classificação obtida. 

4.7 Análise Pareto do impacto das ações de melhoria na eficiência do processo 

Com base no impacto das ações de melhoria identificadas na fase final do projeto 
verificou-se, através da análise Pareto (ver Figura 41), quais as ações de melhoria que 
representam os maiores ganhos ao nível da eficiência do processo. Desta forma, verificou-se 
que as ações de melhoria 3, 6 e 7 representam o maior impacto ao nível da eficiência do 
processo. Entre os prazos de implementação estimados pelo cruzamento de critérios da matriz 
de risco diferenciou-se a priorização obtida para as ações de melhoria 3 e 6 pelo impacto gerado 
ao nível da eficiência do processo. Assim sendo, promoveu-se a implementação da ação de 
melhoria 3 face à ação de melhoria 6. 

 
 

Figura 41 - Análise Pareto do impacto das ações de melhoria na 
eficiência do processo 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

A indústria dos semicondutores é uma indústria em constante evolução tecnológica com 
processos dispendiosos e procedimentos operacionais rigorosos. O desperdício neste tipo de 
indústria tem um impacto financeiro de grande escala e, nesse sentido, a procura de soluções 
capazes de identificar ineficiências e imputar melhorias no processo torna-se imperativo. 
Atendendo ao potencial de melhoria existente na área em estudo foi necessário implementar 
uma ferramenta de melhoria contínua capaz de analisar os recursos produtivos e potenciar as 
suas capacidades. O Multi observation Study (MOS) utilizado no diagnóstico da área em estudo 
foi utilizado para quantificar o potencial de melhoria ao nível dos recursos produtivos. 

A metodologia de observação do MOS conduziu a uma maior precisão ao nível dos 
dados e o método de amostragem utilizado permitiu estimar, de uma forma económica e viável, 
informações vitais sobre o estado da área. Os dados obtidos sobre os recursos produtivos em 
análise na semana de observação do MOS resultou das observações instantâneas tiradas em 
cada ciclo de observação. Estas práticas de observação “consistem em registar eventos que 
ocorrem num intervalo de tempo constante ou variável” (Grzegorz Szewczyk 2016).  

O mapeamento da área permitiu estimar, de uma forma precisa, a carga de trabalho 
requerida para a semana de observação. O estudo realizado ao nível dos operadores permitiu 
concluir que algumas atividades operacionais não se encontram normalizadas internamente e 
nem balanceadas entre equipas, turnos ou dias. As diferenças verificadas entre os dados 
observados e os dados obtidos no sistema corroboram a afirmação anterior. 

A análise realizada permitiu constatar que os operadores despendem bastante tempo na 
procura de material pelo posto de trabalho e de WIP pela área. Averiguou-se também que os 
operadores percorrem longas distâncias no transporte de inventário entre equipamentos. Para 
além deste desgaste acrescido do operador foram identificadas algumas atividades operacionais 
que não eram, em termos ergonómicos, de exequibilidade acessível. No decurso das análises 
efetuadas verificou-se ainda uma carga de atividades de valor não acrescentado significativa, 
alguns procedimentos operacionais que necessitam de ser revistos e algumas atividades que 
devem ser eliminadas. 

No que refere aos equipamentos, verificou-se uma enorme discrepância no nível de 
utilização entre grupos e zonas. Os equipamentos 1 e 2 da família J são os equipamentos mais 
afetados por micro paragens e os equipamentos da família D são os mais afetados por paragens 
programadas. O equipamento 3 da família F está alocado numa célula de trabalho distante do 
processo precedente. Alguns equipamentos não registaram qualquer atividade em sistema e  

As ações de melhoria que derivaram da análise de dados realizada e das oportunidades 
identificadas em área sucederam os seguintes projetos na área em estudo: 5 S; normalização do 
trabalho entre equipas; aumento do speed dos equipamentos; revisão dos layouts; análise 
spaghetti; SMED aos equipamentos da família D; 3C. A realização destes projetos terá um 
impacto significativo na eficiência e na redução do desperdício do processo.  

 
Segunda fase do projeto MOS  

O projeto MOS contempla uma segunda fase, que é iniciada após a apresentação dos 
resultados obtidos à equipa de projeto e que consiste no controlo e monitorização das ações de 
melhoria identificadas na primeira fase do projeto. As ações de melhoria são implementadas 
segundo a priorização estabelecida na fase final do estudo e, à posteriori, é realizado o 
acompanhamento dos projetos onde são estabelecidos os prazos para os diferentes entregáveis 
e selecionados os responsáveis pela execução dos mesmos. Por último, quando as ações de 
melhoria estiverem concluídas é realizada a análise do impacto das mesmas comparando o 
estado da área antes e depois da implementação das respetivas ações de melhoria. 
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ANEXO A: Dedicação de equipamentos 
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ANEXO B: Receitas de Equipamentos 
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ANEXO C: Lista de atividades de Equipamentos 
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ANEXO D: Lista de atividades de Pessoas  
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ANEXO E: Template de recolha para equipamentos 
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ANEXO F: Template de recolha para pessoas 
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ANEXO G: Tabela dos tempos recolhidos nos ciclos de observação de 
pessoas e equipamentos  

Observation time 
Equipment Conv.[s] People Conv.[s]

t1= 17m10s 1188 4m53s 413
t2= 16m31s 991 3m47s 227
t3= 10m01s 601 3m50s 230
t4= 10m36s 636 3m45s 225
t5= 12m33s 753 5m14s 314
t6= 7m15s 435 5m11s 311
t7= 11m44s 704 3m27s 145
t8= 13m45s 825 4m12s 252
t9= 8m48s 528 4m06s 246

t10= 7m08s 428 4m43s 283
t11= 7m24s 444 3m32s 212
t12= 8m24s 504 3m13s 180
t13= 7m54s 474 5m25s 325
t14= 7m44s 464 3m24s 204
t15= 6m13s 373 3m59s 239

Média= 10m23s 623 4m14s 254
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ANEXO H: Teste à normalidade das amostras recolhidas 
 
Anexo H.1 – Teste à normalidade dos tempos medidos para equipamentos 

Anexo H.2 – Teste à normalidade dos tempos medidos para pessoas 
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ANEXO I: Cálculo do número de amostras para pessoas (𝑵𝑷) e 
equipamentos (𝑵𝑬) 
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ANEXO J: Análise descritiva das observações realizadas 
 
Anexo J.1 – Distribuição das observações por equipa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo J.2 – Distribuição das horas de observação por equipa 
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ANEXO K: Template de recolha para análise Yamazumi 
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ANEXO L: Gráfico Yamazumi das operações de suporte aos processos 
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ANEXO M: Distribuição da carga de trabalho por célula 
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ANEXO N: Verificações das observações realizadas 
Anexo N.1 – Verificações das observações realizadas - Operadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N.2 – Verificações das observações realizadas - Equipamentos 
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ANEXO O: Distribuição das atividades desempenhadas dentro do 
grupo de atividades 
Anexo O.1 – Distribuição das atividades produtivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo O.2 – Distribuição das atividades produtivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AnexoO.3 – Distribuição das atividades produtivas  
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Anexo O.4 – Distribuição das atividades de suporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo O.5 – Distribuição das atividades de manutenção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo O.6 – Distribuição das atividades de metrologia 
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ANEXO P: Taxa ocupacional por grupo de atividades e por período 
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ANEXO Q: Taxa de ausências de operadores em área por perído 
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ANEXO R: Classificação das observações realizadas por equipa 
Anexo R.1 – Matriz de classificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo R.2 – Tabela de classificação 
  

Classification
105000 114000 1
115000 124000 2
125000 134000 3
135000 144000 4
145000 154000 5
155000 164000 6
165000 174000 7

Volume Out interval

Equipment/Date 08/04/2018 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 14/04/2018
Family Equipment 1 113000 126000 147000 135000 96000 138000 149000
Family Equipment 2 237000 260000 224000 262000 163000 174000 177000
Family Equipment 3 12000 24000 21000 22000 9000 12000 24000
Family Equipment 4 24000 12000 21000 23000 9000 12000 24000
Family Equipment 5 37000 25000 38000 25000 38000 64000 74000
Family Equipment 6 436000 307000 443000 349000 259000 424000 298000
Family Equipment 7 436000 369000 456000 249000 274000 461000 283000
Family Equipment 8 24000 21000 22000 1000 24000 120000 12000
Average 164875 143000 171500 133250 109000 175625 130125
Prod. Class 7 4 7 3 1 6 3 Obs. Vol. Class
Team 1  Obs. 0% 33% 33% 0% 0% 17% 17% 5.2
Team 2 Obs. 36% 14% 0% 32% 18% 0% 0% 4.2
Team 3 Obs. 0% 19% 15% 15% 0% 19% 31% 4.4
Team 4 Obs. 33% 0% 0% 4% 50% 17% 0% 4.0

Wafers Volume Out
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ANEXO S: Distribuição das atividades operacionais por equipa 
Anexo S.1 – Distribuição das atividades produtivas por equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo S.2 – Distribuição das atividades de transporte por equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo S.3 – Distribuição das atividades de suporte por equipa 
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Anexo S.4 – Distribuição das atividades de manutenção por equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo S.5 – Distribuição das atividades administrativas por equipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo S.6 – Distribuição das atividades de metrologia por equipa 
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ANEXO T: Distribuição das atividades operacionais por turno 
Anexo T.1 – Distribuição das atividades produtivas por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo T.2 – Distribuição das atividades de transporte por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo T.3 – Distribuição das atividades de suporte por turno 
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Anexo T.4 – Distribuição das atividades administrativas por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo T.5 – Distribuição das atividades de manutenção por turno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo T.6 – Distribuição das atividades de metrologia por turno 
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ANEXO U: Distribuição das atividades desempenhadas por dia 
Anexo U.1 – Distribuição das atividades produtivas por dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo U.2 – Distribuição das atividades de transporte por dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo U.3 – Distribuição das atividades de metrologia por dia 
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Anexo U.4 – Distribuição das atividades de manutenção por dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo U.5 – Distribuição das atividades de suporte por dia 
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ANEXO V: Distribuição dos estados dos equipamentos 
Anexo V.1 – Distribuição dos estados de produção dos equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V.2 – Distribuição dos estados de standby dos equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V.3 – Distribuição dos estados de engenharia dos equipamentos 
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Anexo V.4 – Distribuição dos estados de schedule down dos equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V.5 – Distribuição dos estados de unschedule down dos equipamentos 
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ANEXO W: Análise MOS vs Sistema por família de equipamentos 
Anexo W.1 – Família C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo W.2 – Família D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo W.3 – Família D 
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Anexo W.4 – Família E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo W.5 – Família F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo W.6 – Família H 
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Anexo W.7 – Família J 
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ANEXO X: Análise dos alarmes na semana de observação 
Anexo X.1 – Análise dos alarmes por família de equipamentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo X.2 – Análise dos alarmes por zona 
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ANEXO Y: Análise do process speed dos equipamentos 
Anexo Y.1 – Família C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Y.2 – Família D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Y.3 – Família D 
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Anexo Y.4 – Família E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Y.4 – Família F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo Y.5 – Família H 
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Anexo Y.6 – Família J 
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ANEXO Z: Layout da realocação dos equipamentos 3 e 5 da família D 
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ANEXO A1: Lista ações de melhoria 

 
  

Improvement Action List

Actions Concern Cause Countermeasure

1 Operadores perdiam muito tempo na procura de material. Espaço de trabalho desorganizado . 5 S

2
Verificou-se diferenças significativas entre os estados
observados e os registados em sistema. A gestão dos recursos
humanos varia de equipa para equipa.

Ineficiência operacional na mudança dos estados dos equipamentos.
Distribuição não uniforme na realização de atividades entre equipas.
Procedimentos de trabalho não estavam a ser cumpridos.

Standard Work

3 Muito espaço percorrido na movimentação de inventário entre
equipamentos.

Equipamentos com características comuns alocados em células de
trabalho distintas. Revisão dos layouts

4 Alguns equipamentos estão abaixo do desempenho de
velocidade de processo desejado.

Volume processado por alguns equipamentos está abaixo do volume
expectável.

Productivity
improvment

5 Potencial de melhoria da disponibilidade produtiva dos
equipamentos da família D, responsável pelo processo gargalo. Registo de múltiplas paragens programadas de manutenção e setup. SMED

6 Muito espaço percorrido na procura de material e inventário
para processar. Estantes de WIP longe dos equipamentos. Análise Spaghetti

7 Impacto dos fatores ergonómicos e da qualidade das
ferramentas fornecidas.

Componentes de equipamentos que precisavam de ser substituídos e
materiais de suporte ao trabalho do operador que estavam em falta.

Análise posto de 
trabalho
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ANEXO A2: Matriz de risco usada na priorização do planeamento das 
ações de melhoria  

 

Action 
Number

Risk Matrix
ClassificationImplemention Time 

(0,3)
Savings 

(0,4)
Investement

(0,3)
1 5 5 5 5.0

2 10 5 10 8.0
3 10 15 10 12.0

4 15 1 5 6.4

5 10 10 10 10.0

6 10 15 10 12.0

7 1 15 10 9.3


