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Resumo
A mudança de um departamento de construção de equipamentos e pré-séries e pode tornar-se
num processo moroso e complexo, sendo necessário um esforço permanente para satisfazer as
elevadas exigências impostas pelo setor automóvel.
O presente trabalho visa satisfazer as exigências organizacionais necessárias numa segunda
fase da transferência das infraestruturas, onde todo o departamento já foi instalado, mas ainda
possui grande margem para melhorias nos seus processos internos. Para identificar os campos
a melhorar, os colaboradores foram acompanhados nas suas tarefas, analisando o seu trabalho
e identificando as lacunas, dificuldades sentidas e falta de ordenação tendo-se obtido, sempre
que possível, feedback diretamente dos funcionários.
Foi possível aplicar ferramentas lean como a metodologia 5S e gestão visual, fez-se uma
estimativa do material necessário para um funcionamento fluído do departamento assim como
foram exploradas novas formas de fornecimento energético que auxiliam na organização do
espaço. Foi também dedicado um capítulo a uma alteração do princípio mecânico de um
equipamento, que se revelou um sucesso.
Para auxiliar o controlo de projetos e serviços externos, tomou-se a iniciativa de
desenvolvimento de dois programas informáticos de fácil utilização e de consulta intuitiva.
Em suma, com todas as alterações descritas no seguinte trabalho, sejam elas a nível do
conforto dos funcionários, aquisição de material necessário, organização do espaço produtivo
e desenvolvimento de plataformas informáticas, pretende-se fornecer as condições necessárias
para se reduzir o tempo médio de permanência dos equipamentos e aumentar o nível da
qualidade do trabalho realizado.
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Implementation of improvements in a machine supplier of the
automotive industry
Abstract
The migration of a whole equipment construction and pre-series department can become a
time-consuming, complex procedure that will require a continuous effort in order to satisfy
the tough demands set by the automotive industry.
The following project studies the organizational demands on a second phase of the
department´s infrastructural transfer, where it is already operating but still has a big margin
for improvement regarding its internal processes. To identify the flaws and errors, workers
were followed and analyzed while completing their tasks and, when possible, feedback was
obtained.
Some of the lean tools, such as the 5S methodology and visual management were applied, and
the department was equipped with the necessary materials to ensure it has all the conditions
for fulfilling the tasks in hand. New energetic solutions where explored and an innovative,
successful mechanical solution for a machine was implemented and tested.
To support projects and external services control, two intuitive and easy use informatic
platforms were carefully developed.
In conclusion, all the alterations detailed on the following report look for a reduction in the
lead times of equipment construction and to enhance the total quality level.
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1 Introdução
1.1 Introdução ao grupo Preh
O grupo Preh iniciou sua atividade a 11 de março de 1919, na cidade alemã Bad Neustadt a.d
Saale sob a direcção do senhor Jakob Preh. Numa fase prematura da empresa, esta dedicavase à produção de componentes e acessórios de instalações elétricas, atividade que rapidamente
mudou de rumo com a aparição da era dos rádios. Não satisfeitos em apenas produzir
componentes para rádios, pouco tempo depois (cerca de 1 ano) o grupo lançou para o
mercado o seu primeiro rádio "Preh Funk”, um dos primeiros recetores de rádio em todo o
mundo. Cerca de 12 anos depois a Preh teve o primeiro contacto com o setor automóvel,
produzindo piscas e faróis traseiros, mas mantendo a fabricação de componentes para rádios e
televisões como atividade principal.
No fim da década de oitenta a empresa sofreu uma profunda reorganização com o completo
afastamento da produção de rádios e televisões. Concentrou-se então na produção de
componentes para automóveis, nomeadamente sistemas de controlo de climatização,
computadores de bordo e sensores potenciométricos de controlo de admissão. Devido à boa
qualidade dos seus produtos e processos, o grupo foi-se instalando estrategicamente em vários
locais no mundo de modo a satisfazer as necessidades crescentes dos seus clientes. Abriu
afiliadas na China, México, Roménia, Suécia, Polónia e Estados Unidos da América.
Atualmente, o grupo Preh situa-se entre os lideres mundiais na produção de componentes
eletromecânicos para automóveis, sendo considerada pela sua concorrência como um exemplo
a seguir.
Em 1969, dava-se início a um novo capítulo na industria automóvel portuguesa com a
abertura da Preh Portugal na trofa. Este acontecimento possuía um traço especial pelo facto de
a Preh Portugal ser a primeira fábrica de eletromecânica erguida para lá da fronteira alemã. É
importante salientar que a Preh Portugal tem bem enraizado nos seus valores uma procura
pela melhoria continua nos seus projetos, também a nível ambiental, o que a levou a tornar-se
uma das primeiras empresas europeias a obter o certificado Sony Greenpartner.
De modo a assegurar para todos os seus clientes a qualidade dos processos praticados no setor
automóvel da empresa, esta submeteu-se a uma auditoria realizada pela International
Automotive Task Force, na qual obteve o recém renovado certificado de qualidade, gestão de
qualidade IATF 16949:2016.
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1.2 Apresentação do projeto e objetivos a atingir
Recentemente, a Preh Portugal Lda. tem tido um
aumento significativo no seu volume de negócios e,
consequentemente, o departamento de pré-séries e
equipamentos foi sujeito a uma expansão, para fazer
frente à falta de espaço e condições de trabalho.
Para acomodar esta expansão foi necessário
deslocar o departamento para umas novas
instalações somente dedicadas a este ramo.

Figura 1-Pavilhão de pré-séries

Para que os equipamentos possam chegar à fase de pré-séries, vão ser submetidos a um
conjunto etapas (planeamento do layout, testes de segurança, avaliação do funcionamento,
deteção de defeitos, implementação de melhorias, etc..) até à demonstração e aprovação pelo
cliente final, que pode ser interno ou externo.
Nesta dissertação encontra-se documentado todo o processo seguido para conseguir atingir os
objetivos propostos:
•

Identificação e correção de lacunas nos processos internos;

•

Realização de um documento para facilitar o controlo dos prazos e marcos dos
projetos;

•

Standardização de processos para simplificar a sua implementação e controlo;

•

Reorganização do layout para um melhor fluxo de material e informação;

•

Identificação de possíveis melhorias no ambiente de trabalho

1.3 Metodologia
Para fazer um levantamento das potenciais melhorias a aplicar no novo espaço do
departamento de pré-séries foram tomadas diversas medidas. Iniciou-se pela realização de
"trabalho de campo", acompanhando os funcionários das pré-séries com o intuito de
identificar as suas dificuldades e desperdícios. De seguida, numa tentativa de absorção de
informação pela experiência e na expetativa de conseguir ver para além dos conceitos
teóricos, aceitou-se a responsabilidade de executar certas tarefas como:
•

Planeamento do layout, receção e montagem de novas linhas produtivas;

•

Receção e envio de materiais;

•

Execução de novos standards.

Através da participação nas reuniões semanais do departamento foi possível receber feedback
sobre os processos internos e reconhecer as lacunas existentes. Após a absorção desta nova
informação seguiu-se a pesquisa e estudo de possíveis soluções com o auxílio de ferramentas
lean, como a filosofia 5S.
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Na fase final foi possível implementar uma grande parte das soluções propostas e recolher
feedback dos colaboradores que, de um modo geral, apreciaram as mudanças implementadas
e programas informáticos criados para auxiliar as suas tarefas.

.
1.4 Estrutura da dissertação
Na presente dissertação pretende-se dar a conhecer os problemas encontrados num novo
espaço de um fornecedor de linhas de produção, as soluções encontradas para contornar esses
problemas e as melhorias implementadas.
Inicialmente será exposta uma revisão bibliográfica das ferramentas na qual se basearam as
soluções e melhorias. De seguida procede-se a uma apresentação mais detalhada dos
problemas e aspetos a melhorar para, posteriormente, serem apresentadas as soluções
encontradas. No mesmo capítulo serão expostos 2 programas informáticos elaborados para
facilitar tarefas internas da empresa. Por fim, são descritas as conclusões obtidas pela
realização da presente dissertação e propostas para um trabalho futuro.
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2 Enquadramento teórico
O presente capítulo pretende dar a conhecer as ferramentas utilizadas na realização do projeto
que, em grande parte, consistem em ferramentas do pensamento lean.
2.1 Primórdios da estratégia Lean- “Fordismo”
Remontando ao ano 1910, Henry Ford e o seu braço direito Charles Sorensen idealizaram a
primeira linha de produção com uma estratégia lean. Analisando todos os elementos
envolvidos numa produção (pessoas, máquinas, ferramentas e produtos), decidiram organizar
estes elementos num sistema contínuo para a construção do automóvel Ford T. Para atingir os
objetivos propostos, Henry Ford seguiu os seguintes conceitos:
•

Produção em massa - procurar produzir o maior número de automóveis com os
recursos disponíveis de modo a conseguir reduzir o custo do produto e com o objetivo
de aumentar o número de pessoas financeiramente capazes de adquirir um automóvel
(produção em massa para consumo em massa).

•

Simplificação e padronização dos processos - ao simplificar os processos
construtivos, reduz-se a probabilidade do aparecimento de defeitos e custos associados
à formação dos trabalhadores. O recrutamento fica então facilitado.

•

Aumento dos salários - para forma a motivar trabalhadores competentes a suportar as
duras condições e longos horários de laboração, Ford aumentou significativamente os
salários dos seus colaboradores para cerca do dobro do praticado por industrias
semelhantes.

•

Operador estacionário - procurando eliminar movimentos sem valor acrescentado
por parte do operador, Henry Ford foi pioneiro na mudança do conceito de produção.
Promoveu a ideia do operador estacionário, ficando este sempre no mesmo local a
efetuar a mesma operação (trabalho entregue ao operador em vez de ser o operador a
procurar o trabalho).

Com esta nova forma de pensar foi possível atingir uma produção anual de 2 milhões de
carros, um enorme sucesso que abriu um novo capítulo em toda a indústria que, pouco a
pouco, se foi reorganizando para tentar copiar este novo sistema produtivo.
Com o passar dos anos, a estratégia tecida por Henry Ford foi manifestando as suas
limitações, pelo facto de se basear na rigidez dos processos produtivos “Any customer can
have a car painted any colour that he wants so long as it is black” (Ford, 1922). O cliente
tornara-se cada vez mais exigente, procurava a personalização dos seus produtos sem que esta
resultasse num aumento dos custos. A metodologia idealizada por Henry Ford, conhecida
como “Fordismo”, chegava ao fim.
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2.2 Taichii Ohno- Toyota Production System (TPS)
Após a segunda guerra mundial, o Japão vivia uma profunda crise
socioeconómica. Os produtos japoneses eram vistos mundialmente como
baratos, frágeis e de fraca qualidade. Perante tal opinião pública, Eiji
Toyoda e Taiichi Ohno partiram para a América, visitando várias fábricas,
dando especial atenção à fábrica de Henry Ford.
A realidade com que se depararam nos Estados Unidos foi avassaladora para
ambos, mas este sentimento de surpresa não os impediu de assimilar
conhecimentos, de visualizar um sistema diferente, mais versátil, flexível e
Figura 2- Taichii Ohno
completo para a Toyota:
•

Introdução de uma mentalidade de produção em massa;

•

Criação do conceito “Elimination of waste” (Muda);

•

Padronização do trabalho;

•

Controlo visual (5S´s)- Ferramenta visual de lean manufacturing, explicado em maior
detalhe no capítulo 2.3;

•

Criação de um departamento de Engenharia de produção;

•

Redução do tamanho de lote- Para o tornar possível, surgiu o conceito SMED (Single
Minute Exchange of Die);

•

Sistema Pull- O fluxo de materiais na empresa deve iniciar aquando do consumo ou
encomenda do cliente;

•

Produção JIT (Just-in-time)- Produzir apenas os produtos necessários, na altura certa e
na quantidade correta. Permite a extinção da sobreprodução, redução de inventários de
matéria prima e produto final e garante um melhor controlo sobre a capacidade
produtiva;

•

Programa de controlo da qualidade total

Em apenas vinte anos, os papeis tinham-se invertido. O enorme sucesso que a Toyota
atingiu empregando os conceitos acima descritos levou a que na década de 1970 a
primeira vaga de empresários americanos visitasse o Japão para estudar a indústria,
precisamente o que Taiichi Ohno e Eiji Toyoda efetuaram vinte anos antes.
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2.3

A metodologia 5S

A filosofia 5S surgiu no Japão com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho
adequado com vista ao aumento dos níveis de produtividade. Ocorreu no período pós Segunda
Guerra Mundial, altura em que o Japão sentiu necessidade de reorganizar o país e voltar a
colocar as suas indústrias novamente capazes de competir nos mercados Europeus e
Americanos.
A metodologia 5S é considerada um dos passos essenciais para conseguir implementar o
conceito lean e uma das ferramentas de produção lean mais adotadas a nível mundial. A
implementação desta metodologia fornece uma estabilidade operacional sólida que é
imprescindível para conseguir atingir a harmonia da melhoria contínua. Através desta
metodologia conseguimos fazer e manter um local de trabalho organizado, limpo e eficiente
para um fácil controlo da qualidade dos bens produzidos e aumento da segurança de trabalho.
O nome desta metodologia resulta da redução de 5 palavras japonesas que representam o
conceito de boas práticas de manutenção.
1S-Seiri (Seleção):
Este primeiro passo da metodologia 5S aconselha a análise de todo o local de trabalho,
mesmo nos locais mais remotos como, por exemplo, em cima de máquinas, e fazer a
separação das ferramentas necessárias e as dispensáveis. Enquanto fazemos esta auditoria ao
local de trabalho, devemos fazer as seguintes perguntas: Para que precisamos disto? Quem é
que utiliza? Com que regularidade é utilizado? Qual foi a última vez que foi utilizado?
Baseado nas respostas a estas perguntas podemos separar as ferramentas imprescindíveis das
desnecessárias e remover o "lixo" que apenas atrapalha o trabalho.
2S-Seiton (Organização):
No segundo passo da metodologia 5S devemos organizar todas as ferramentas de trabalho
classificadas como imprescindíveis no primeiro "S" de uma forma ordenada e limpa no local
de trabalho. Todas as ferramentas necessárias e utilizadas constantemente devem ter um
acesso fácil e rápido, as que não são usadas regularmente têm de ser armazenadas em outro
local e as que são compartilhadas por vários trabalhadores devem encontrar-se juntas e no
local apropriado.
O lugar e distância a que as ferramentas e materiais se encontram do local de trabalho vai
depender única e exclusivamente da frequência com que são necessários. Estes locais de
armazenamento devem ser apropriadamente identificados através da utilização do standard
criado para a marcação das áreas de produção.

Figura 3- Marcação do chão standard (F C Filip e Marascu-Klein, 2015)

Depois de definidos e apropriadamente identificados, estes locais não devem ser alterados.
Um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar.
6
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3S-Seison (Limpeza):
Após a eliminação do material desnecessário e a atribuição dos locais apropriados para o
restante material, deve-se passar à limpeza do local de trabalho. Limpezas regulares ajudam
na identificação e consequente eliminação das fontes de sujidade e de desorganização. As
ações a tomar nesta fase da implementação dos 5S variam conforme o local de trabalho e
produto produzido. A título de exemplo, deve-se limpar as máquinas, o chão e verificar os
equipamentos (folgas, iluminação, e.t.c..). Consequentemente, o local de trabalho ficará
organizado e, em muitos casos, aumenta a segurança.
4S-Seiketsu (Normalização):
Através da realização de normas e da padronização (cores, formas, luzes, localização, etc.)
procura-se garantir os três primeiros S’s da metodologia, para que todo o trabalho realizado
até então não seja perdido. O trabalho padronizado é a forma mais segura e produtiva de
executar tarefas e é a base para a formação, treino, auditorias e controlo visual.
5S-Shitsuke (Hábito):
Nesta última etapa da metodologia 5S pretendemos converter em rotina, numa parte
integrante das tarefas, as melhorias alcançadas pelos 4 S´s anteriores. O Shitsuke é o melhor
exemplo do compromisso de qualquer instituição para com a melhoria contínua.
Resultados: -Aumento da produtividade, qualidade e segurança;
-Aumento dos níveis de satisfação dos colaboradores;
-Aumento dos níveis de satisfação dos clientes uma vez que, devido ao
cumprimento dos procedimentos e normas, os níveis de qualidade serão
superiores.
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2.4 Muda-Os diferentes tipos de desperdício
Como o próprio nome indica, o desperdício é definido como qualquer atividade que não
adiciona valor ao produto e cliente. A existência de desperdício inevitavelmente levará a um
aumento de custo e de tempo de ciclo até que o cliente receba o produto ou serviço
pretendido. Dentro do contexto produtivo, considera-se a existência de 3 atividades:
•

VA (Value Added) - Atividades que adicionam valor ao produto/serviço;

•

NNVA (Necessary non-value-added) - Atividade que não adiciona valor ao produto,
mas que tem que ser efetuada. A título de exemplo: Transporte;

•

NVA (Non-value-added) - Atividades que não adicionam valor ao produto/serviço e
que não precisam de ser executadas.

É nesta última classe de atividades que nos devemos concentrar de modo a reduzir o
desperdício existente em qualquer processo (A Sutrisno et al, 2018).
Os "sete desperdícios" tiveram origem no Japão, onde desperdício é conhecido como "Muda".
Estes sete desperdícios foram identificados por Taiichi Ohno e são utilizados como
ferramenta de auxílio na procura de atingir o que se chama Lean Manufacturing. Para cada
desperdício existe uma estratégia para o reduzir ou eliminar o seu efeito na empresa,
melhorando a eficiência e qualidade dos processos.

Figura 4- Os diferentes tipos de desperdício

1. Sobreprodução
Este tipo de desperdício consiste na produção de um componente antes que ele realmente seja
necessário, resultado de uma fraca previsão nas vendas e necessidade produtivas. A
sobreprodução pode ser altamente prejudicial, pois entra em confronto com o suave fluxo de
materiais desejável numa produção, degradando a qualidade e produtividade (David McBride,
2003). Ao cometermos este tipo de desperdício, estamos a produzir em JIC, aumentando os
custos de armazenamento, os tempos de ciclo e dificultando a identificação de defeitos.
Para conseguir evitar a sobreprodução será necessário melhorar a flexibilidade das linhas de
produção, de forma a garantir o SMED.
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2. ESPERA
Sempre que os produtos não se encontram a ser transportados ou processados, está a ocorrer o
desperdício Espera. Este desperdício tem várias origens, entre elas:
- Linhas desequilibradas (as estações com um menor tempo de ciclo ficam em starving);
- Avarias associadas a baixa fiabilidade dos equipamentos;
- Deficiente alimentação dos bordos de linha;
- Falta de fluxo de informação;
- Automatismos (quando um equipamento está a efetuar uma ação e o operário fica a
observar).
Para reduzir este desperdício deve-se procurar equilibrar a linha de produção com recurso ao
conceito Takt Time, aumentar a fiabilidade dos equipamentos através de medidas de
manutenção preventiva ou mudança de fornecedor, melhorar o fluxo de material no bordo de
linha cuja deficiência pode originar na falta de fluxo de informação e conjugação de várias
tarefas a um operário, de modo a reduzir os seus tempos mortos (tempo em que o
equipamento está a efetuar uma operação de forma autónoma).
3. Transporte
O transporte de produtos e materiais é uma operação que não representa um aumento de valor
ao produto, mas sim um aumento nos custos. O transporte deve ser reduzido tanto quanto
possível atenuando assim o risco de deterioração dos produtos. Ademais, se pretendemos
garantir um transporte seguro dos materiais, será necessária a formação do transportador, que
soma aos custos associados. Ao reduzirmos este desperdício ao seu mínimo, eliminamos todas
as atividades NVA ficando apenas com as NNVA. Acomodando uma mentalidade JIT (Just-intime) também estamos a contribuir para uma redução do transporte, evitando os custos
associados do transporte para o local de armazenamento.
4. Processo
Existem desperdícios associados ao processo quando este não foi devidamente planeado e
idealizado. Nesta classe de desperdícios incluímos:
- Qualidade superior à pretendida;
- Equipamentos complexos e dispendiosos que facilmente podiam ser substituídos por outros
mais simples;
- Mau planeamento da disposição da linha de produção, que poderá também contribuir para
um aumento nos custos de transporte;
- Operações do trabalhador que não adicionam valor à peça.
Para combater estes desperdícios devemos refletir cuidadosamente durante a elaboração do
projeto, procurando a melhor disposição dos postos do trabalho, qualidade ao nível desejado e
standardização das atividades realizadas.
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5. Inventário
O desperdício em inventário geralmente pode ser associado à sobreprodução e à espera de
materiais. Inventário em excesso tende a esconder problemas nas linhas de produção sendo de
capital importância a sua remoção, de modo a melhorar a performance operativa. Este excesso
de inventário tende a aumentar os tempos de ciclo, consome espaço produtivo, atrasa a
identificação de problemas e dificulta a comunicação.
Para reduzir os custos associados ao inventário devemos:
- Elaborar um correto planeamento da produção e fluxo de materiais
- Praticar uma produção com base na ideologia Pull.
6. Movimento
A sexta categoria de desperdício está relacionada com a ergonomia e contabiliza todo o tempo
desaproveitado em movimentos do operador como, por exemplo, debruçar, esticar, caminhar e
levantar. Este desperdício também se relaciona com a saúde, pois movimentos que possam ser
prejudiciais ou desgastantes para o operador podem levar a lesões e, consequentemente,
aumentar o absentismo. Há que ter em conta a ergonomia do operador aquando a elaboração
do projeto e, ao longo do tempo, pedir feedback do operador para continuamente melhorar as
suas condições de trabalho (relacionado com a 8ª categoria de desperdício, desenvolvida mais
à frente).
7. Defeitos
O aparecimento de produtos defeituosos pode ter um impacto tremendo nas empresas. Se este
fenómeno for frequente, será necessário implementar postos adicionais de inspeção, replanear
a produção e inevitavelmente será perdida capacidade produtiva. Em setores muito exigentes
como o de componentes automóveis, o fornecimento de uma peça defeituosa a uma fábrica de
montagem pode levar a avultosas multas que afetarão significativamente os resultados da
empresa. Para contornar a situação deve-se pôr em prática um plano de melhoria contínua e
procurar um controlo de qualidade no processo, e não no produto final. Se o processo estiver
sob controlo, a peça estará conforme as especificações.

8. Subutilização de talento
Uma prática muito comum no mundo industrial é a subutilização do talento dos seus
funcionários. Um operador, mesmo não tendo formação técnica sobre o equipamento que
manuseia, com a prática rapidamente aprende sobre este e identifica defeitos e possíveis
melhorias no seu funcionamento, que podem não ser visíveis pelos projetistas e engenheiros
de processo qualificados. O não aproveitamento destas ideias e feedback apresenta um duplo
desperdício:
•

Operadores desmotivados e, consequentemente, menos produtivos por sentirem que o
seu contributo não é valorizado;

•

Perda de oportunidade na implementação de melhorias no processo produtivo.
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2.5 Gestão Visual Integrada
Fornecer a informação correta, às pessoas certas, na altura certa e de modo a eficientemente
lhes fornecer o que precisam para tomar decisões acertadas é uma tarefa muito problemática
para muitas organizações (Harris e Harris, 2012 Tezel et al.,2010).
A aplicação da gestão visual atual teve início na década de 1940, quando a TPS começava a
evoluir. O Japão, tendo um papel central na segunda guerra mundial, perdia constantemente
operários talentosos que eram convocados para o exercito. Surgiu então a necessidade de criar
a normalização do trabalho com a elaboração de instruções de trabalho que seriam colocadas
nos respetivos postos. Esta abordagem tinha como objetivo facilitar o trabalho dos
supervisores, fazendo com que rapidamente conseguissem verificar se os trabalhadores
estavam a laborar corretamente (Ohno, 1988).
Gestão visual
Existem várias definições para a gestão visual,
mas todas concordam que consiste numa
ferramenta para visualizar informação:
•

Segundo Narusawa e Shook (2009), a
gestão visual consiste na colocação de
ferramentas, atividades da produção e
indicadores de performance à vista de
todos para que o estado da empresa possa
ser facilmente interpretado por todos os
envolvidos.

•

Ferramentas que fornecem pistas e
direções para guiar os funcionários nas
suas tarefas (Goodson, 2002).
Figura 5- Gestão visual integrada

Alguns exemplos da aplicação da gestão visual:
•

Value stream mapping;

•

Fluxogramas;

•

Instruções de trabalho;

•

Quadros de gestão visual.
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Gestão e medição da performance
A gestão do desempenho é um processo dinâmico e iterativo no qual os supervisores
trabalham com os seus funcionários para definir objetivos, medir e rever resultados, premiar o
bom trabalho e corrigir trabalho defeituoso com o intuito de atingir sucesso organizacional
(Shahjehan e Afsar, 2010). A gestão do desempenho possui uma grande variedade de
ferramentas, podendo estas ser agrupadas em 3 conjuntos (Shahjehan e Afsar, 2010; Weimei e
Feng-e, 2012):
1. Planeamento e implementação do desempenho: Consiste em definir objetivos,
decidir os intervalos de medição e periodicidade entre avaliações. Nesta fase também
se decide como a informação será recolhida e os seus resultados partilhados.
2. Medição do desempenho: Medição do desempenho baseado nas métricas definidas
previamente.
3. Avaliação do desempenho, medidas corretivas e melhoria contínua: Comparação
da performance com os objetivos acordados e fornecimento de feedback. Definição
das medidas corretivas no sentido da melhoria contínua.
Através deste conjunto de atividades pretende-se:
•

Fornecer informação para que as decisões sejam feitas com base em factos, e não em
esperança ou emoções;

•

Melhor compreender os processos internos;

•

Identificar os sucessos, fracassos e medir as melhorias.

As 10 razões para o sucesso da gestão visual:
1. Simplifica o fluxo de informação: a gestão visual gera uma concentração de
informação que os funcionários podem interpretar de uma forma rápida e intuitiva.
2. Fornece informação pronta a utilizar: deste modo evitamos desperdícios de tempo a
processar a informação.
3. Globaliza a responsabilidade: transmite a sensação de autoridade aos funcionários,
motivando-os a tomar iniciativa na procura pela melhoria contínua, reduzindo o tempo
entre a aplicação de melhorias.
4. Facilita a comunicação: com sistemas de gestão visual consegue-se rapidamente
identificar as consequências das ações tomadas, podendo, se necessário, retificá-las de
imediato.
5. Aumenta a transparência: Sem dúvida um dos pilares principais no qual assenta o
sucesso da gestão visual. Etzioni (2010) define a transparência como possibilitar a
todos os funcionários o acesso à informação sobre as operações e estrutura de uma
entidade.
6. Aumenta a disciplina: fruto da transparência, a performance está sempre visível e
presente. Esta tensão saudável motiva os funcionários que mais facilmente seguem as
instruções de trabalho e também os incentiva a participar na melhoria contínua.
7. Estende o nº de stakeholders: semelhante ao ponto anterior, estando a performance
permanentemente visível, os funcionários passam a trabalhar mais em equipa,
aumentando o espírito de entreajuda e sensação de responsabilidade.
12
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8. Promove a gestão baseada em factos: a gestão visual fornece uma base de onde se
pode continuamente retirar informação.
9. Melhora a moral: estando todos os funcionários em sintonia, todos se sentem mais
confortáveis em participar nas decisões, podendo analisar o resultado praticamente de
imediato.
10. Promove a melhoria contínua: fruto de todos os pontos anteriormente falados, a
melhoria contínua naturalmente sobrevém.
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3 Diagnóstico inicial
Dado que a migração do departamento de pré-séries para o novo espaço pertence a um
passado recente, não será uma surpresa que a organização e qualidade dos seus processos
internos tenham grande margem de progressão no que toca à melhoria contínua.
Após o enquadramento teórico, na qual se baseia o seguinte projeto, segue-se o diagnóstico
inicial. Será feita uma breve apresentação do pavilhão de pré-séries, assim como uma
descrição detalhada dos problemas encontrados e pontos a melhorar. Entre eles, destaca-se o
fluxo de materiais, o funcionamento do equipamento OP101 e o calendário para controlo de
projetos.

3.1 O pavilhão de pré-séries
Para realizar todas as atividades inerentes a um
departamento de pré-séries, a Preh Portugal possui
um pavilhão com cerca de 1000m². Neste espaço
encontramos três zonas dedicadas à colocação e
trabalho de equipamentos (área 1, 2 e 3), uma
entrada e saída de materiais, uma zona de
retrabalhos, com lugar para o empilhador, portapaletes e balança, assim como um pequeno armazém.
Em relação às zonas reservadas para equipamentos, é
de destacar a área 1 e 2 por, como será detalhado
mais à frente, terem sido aplicadas alterações na
alimentação energética para fazer face à falta de
meios e consequente desorganização do espaço.
Também será importante enfatizar a zona de entrada
e saída de materiais que, devido à sua ineficiência,
também sofrerá alterações.

Figura 6- Layout do piso 0 do pavilhão de
pré-séries.
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3.2 Fluxo de Materiais
Existe uma frequente troca de materiais entre o departamento de pré-séries com os seus
fornecedores, fábrica Preh Portugal, Preh Alemanha (NES) e clientes. Para garantir que esta é
efetuada com sucesso, é necessário um serviço de expedição convenientemente organizado e
capaz de controlar todas as entradas e saídas.
3.2.1 Trajeto dos Materiais
Convém salientar que, sempre que existe a necessidade de enviar material, este é recolhido do
pavilhão de pré-séries, transportado para as instalações da Preh Portugal que, de seguida,
organiza a sua expedição. O material encomendado faz o caminho oposto, com exceção de
alguns fornecedores que entregam diretamente no pavilhão de pré-séries (geralmente
fornecedores de equipamentos, devido à falta de capacidade do transporte entre a Preh
Portugal e as pré-séries para movimentar materiais de grande dimensão). Este transporte
regular entre as instalações ocorre à segunda, quarta e sexta-feira.

Figura 7- Fluxograma do trajeto dos materiais

3.2.2 Estante de entrada e saída
Como podemos observar na Figura 8,
o pavilhão de pré-séries dispunha de
uma estante para as encomendas tanto
de entrada, como de saída, que
apresenta muitas limitações. Não tinha
capacidade para suportar paletes, para
separação entre o material a expedir e
o que acaba de chegar e nem qualquer
tipo de identificação. As caixas e
paletes eram dispostas de forma
Figura 8- Solução atual para receção de materiais
aleatória, dificultando muito a tarefa
dos responsáveis pelo transporte de
materiais, que não conseguiam realizar o seu trabalho de forma autónoma, sem o auxílio das
partes interessadas em enviar os materiais. Também convém referir que a falta de capacidade
da estante para suportar paletes dava origem à deposição destas em locais aleatórios no
pavilhão onde houvesse espaço disponível, levando a que os funcionários desperdiçassem
muito tempo a localizar os materiais que procuravam.
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3.2.3 Guias de transporte
Sempre que se pretende movimentar material é necessária a elaboração de uma guia de
transporte com a descriminação do mesmo. Para preencher este documento, os funcionários
têm de se deslocar ao segundo andar do pavilhão (escritórios) para de seguida colocá-lo junto
do material a expedir. Muito frequentemente, os colaboradores preparavam uma encomenda,
mas não preenchiam uma guia de transporte de imediato, deixando essa tarefa para quando se
deslocassem ao escritório por outras razões. Com esta conduta, encomendas sem guias de
transporte eram sucessivamente abandonadas na estante e caíam em esquecimento o que,
inevitavelmente, conduzia ao aparecimento de envios urgentes e extraordinários, quando o
material esquecido era necessário no seu destino.
3.2.4 Identificação das encomendas
Em relação à identificação
das encomendas, observou-se
que não existia qualquer tipo
de padrão, estando algumas
encomendas identificadas
com o projeto, outras apenas
com o destinatário e as
restantes sem qualquer tipo
de identificação. Mais uma
vez, o trabalho dos
transportadores é dificultado.

Figura 9- Exemplos da identificação de encomendas
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3.3 Receção e montagem de uma linha
Embora seja muito frequente a receção de novas linhas de produção no pavilhão de pré-séries,
não existe qualquer tipo de procedimento a seguir nem regras de boas práticas definidas para
o seu acolhimento. A falta de um documento contendo esta informação poderá dar origem a
situações como:
•

Chegada de uma nova linha sem layout
definido;

•

Excesso de cablagem disposta pelo chão;

•

Desaparecimento de manuais dos
equipamentos;

•

Deficiente fluxo de materiais entre
equipamentos;

•

Alimentação energética incorreta.
Figura 10- Equipamentos sem layout definido

3.4 Ligação elétrica, pneumática e rede
De um modo geral, todos os equipamentos trabalhados pelas
pré-séries carecem de uma ligação elétrica, pneumática e de
rede com exceção das prensas manuais. Não existindo muitos
pontos de ligação a estas energias e rede informática,
frequentemente encontramos uma grande quantidade de
cabos e tubos dispostos pelo chão tornando o espaço
perigoso, confuso e pouco lean (ver Figura 11). Esta situação
evidencia-se com mais severidade na área 1 (ver capítulo 3.1)
pela quase total ausência de pontos de ligação elétrica,
obrigando a que pelo menos um cabo elétrico atravesse o
corredor do pavilhão até à área 3. Desta forma, procura-se
uma solução que garanta o fornecimento energético e em
simultâneo reduza o número de cabos no solo.

Figura 11- Exemplos de cabos dispostos pelo
chão
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3.5 OP101- Deposição das esferas de silicone
A estação OP101 da linha XBN consiste
numa máquina equipada com um robô e uma
prensa pneumática. Este dispositivo é
responsável pela colocação de 9 esferas de
silicone nas respetivas cavidades e, após o
operador colocar os botões nos locais
apropriados, proceder à sua calcagem. Neste
sentido, o equipamento possui duas estações
idênticas para que o operador possa efetuar a
colocação dos botões numa peça e em
simultâneo o robô depositar as esferas de
silicone noutra peça. Para tal, um braço
robótico desloca-se ao depósito das esferas
de silicone e colhe 3 de cada vez com recurso
a uma força de vácuo. De seguida
movimenta-se em direção à peça e coloca as
esferas de silicone aplicando um pequeno
sopro para as depositar. O robô faz esta
Figura 12- Equipamento OP101
operação 3 vezes para colocar as 9 esferas de
silicone. Mal o operador finalize a montagem
dos botões e a prensa efetue a calcagem, coloca uma nova peça na cavidade e desloca-se para
a estação em que se encontra uma peça já com as esferas de silicone colocadas repetindo a
operação de colocação dos botões.

Figura 13- Guiding frame da peça XBN e cavidades para as esferas de
silicone

Foi comunicado ao departamento de equipamentos o descontentamento com o sistema
atualmente empregue para a recolha e deposição das esferas de silicone. Para verificar o
estado deste processo registou-se o fabrico de 100 unidades, chegando aos seguintes
resultados:
Deposição de esferas de silicone:
•

Nº de peças OK = 89;

•

% peças OK = 89% < 98% (objectivo da Preh Portugal em qualquer equipamento).
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Calcagem dos botões:
•

Nº de peças OK = 100;

•

% peças OK = 100%.

Através da análise dos resultados foi possível confirmar as suspeitas do mau funcionamento
do equipamento na deposição das esferas de silicone, ficando 9% abaixo do valor
normalizado pela empresa (98% de peças sem defeitos). Foi também possível identificar,
durante o ensaio, que quando o robô falhava a deposição de uma esfera de silicone, esta tinha
sido recolhida. O problema estava então na capacidade de deposição do robô.
Atualmente o robô possui 3 garras cujas pontas contêm uma ventosa. Estando esta ventosa
conectada ao circuito electropneumático, através de uma válvula de vácuo consegue exercer
uma força de sucção suficiente para recolher a esfera de silicone. Para posteriormente
depositar a esfera de silicone, inverte-se o sentido de fluxo do ar comprimido aplicando um
pequeno sopro que empurra a esfera para a respetiva cavidade. É neste sistema de deposição
que iremos focar as atenções, sendo que, nesta altura, por vezes a deposição não é cumprida.
Já tinha sido feita uma tentativa no sentido de resolver este problema aumentando
ligeiramente o caudal de sopro no momento da deposição, mas concluiu-se que acabaria por
acarretar um pior resultado sendo as esferas de silicone projetadas com força em demasia,
embatendo na peça e saltando fora da cavidade.
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3.6 Reunião semanal
Salvo por ocorrência de uma situação extraordinária, é
realizada semanalmente uma reunião do departamento de
engenharia na sala de reuniões para avaliar o estado dos
projetos a decorrer, os problemas existentes e os pontos em
aberto. Um funcionário (nem sempre o mesmo) fica
encarregue de, ao longo da reunião, ir redigindo uma Ata para
que todos os pontos discutidos fiquem registados. Este
documento servirá de ponto de partida para a reunião seguinte
no sentido de conseguir analisar o progresso dos projetos em
relação à semana anterior. Uma das dificuldades sentidas
pelos colaboradores, pelo facto desta reunião ser realizada na
sala de reuniões e não junto ao projeto em destaque, é a da
Figura 14- Sala de reuniões
descrição esclarecedora dos problemas em alguns dos
equipamentos, que muitas vezes podem ser de elevada
complexidade, fazendo com que os colaboradores não diretamente envolvidos no projeto
possam sentir dificuldade em compreender no que consistem.

3.7 Empilhador, manobrador e serviço de embalamento
Após o trabalho de pré-séries estar concluído, a linha de produção encontra-se pronta a ser
transportada para o seu destino final e começar a produzir em série. De modo a assegurar que
este transporte é feito em segurança, os equipamentos são devidamente embalados e
posteriormente carregados no camião que fará o transporte. Por se tratar de um trabalho
pontual, não é economicamente viável contratar uma equipa de embalamento permanente.
Recorre-se, então, à subcontratação dos serviços de empresas especializadas.
Serviço de embalamento
Para se usufruir da prestação do serviço de embalamento é necessário adquirir um pacote de
horas em avanço, que podem ser utilizadas quando necessárias. No fim do serviço,
contabilizam-se as horas trabalhadas e descontam-se do banco de horas adquirido.
Empilhador, manobrador e deslocações
O pavilhão de pré-séries está equipado com um pequeno empilhador elétrico que, por norma,
não tem capacidade para movimentar os equipamentos de grande porte. Para contornar esta
situação é necessário requisitar um empilhador de maior capacidade, assim como os serviços
de um manobrador experiente.
Como acontece no embalamento, para manobrar o empilhador de grande capacidade será
adquirido um pacote de horas em avanço dos serviços do manobrador.
O aluguer do empilhador é anual, podendo requisitar-se um empilhador de pequeno porte
elétrico ou um de grande porte a gasóleo. Escolheu-se a permanência do pequeno empilhador
elétrico, pois este é suficiente nas tarefas do dia-a-dia e não causa tanta poluição (do ar e
sonora).
Para resolver as situações pontuais em que é necessário um empilhador de grande porte
(geralmente quando é necessário carregar um equipamento de dimensão superior para um
camião TIR), comprou-se um pacote de deslocações. Cada deslocação consiste numa entrega
e recolha de um empilhador.
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3.8 Calendário para controlo de projetos
Devido à numerosa quantidade de diferentes projetos realizados em simultâneo pelo
departamento de equipamentos e pré-séries da Preh Portugal, foi necessário realizar um
documento standard de apoio e controlo ao estado dos mesmos. De modo a entender o que
seria necessário introduzir neste documento foi convocada uma reunião com todos os
envolvidos na gestão de projetos na qual estes partilharam a informação que consideravam
imprescindível no documento. Foram apresentados os seguintes requisitos:
•

Em cada equipamento devemos separar as seguintes atividades:
- Desenvolvimento do projeto;
- Construção mecânica;
- Construção elétrica;
- Programação de software;
- Avaliação e aprovação do equipamento.

É de notar que a construção elétrica e mecânica costumava ser analisada como uma só mas,
com o aparecimento de situações em que foi necessário serem efetuadas por fornecedores
diferentes, resolveu-se separar estas duas atividades.
•

A cada atividade deve ser atribuída uma pessoa responsável;

•

Fazer diferenciação entre as datas planeadas e as datas reais:
- A diferença entre estas datas deve ser de fácil observação;
- Deve existir um campo para introduzir comentários de modo a explicar a
variação entre a data planeada e a data real;
- Após a atribuição de um prazo para o desfecho de uma atividade, deve existir
um contador que permita analisar os dias remanescentes, ou em atraso, para a
conclusão da mesma.

•

A análise do estado do projeto, atividades concluídas, atividades correntes e atividades
atrasadas deve ser de fácil identificação e registada diariamente;

•

O documento deve ser elaborado em língua inglesa para que possa ser partilhado com
os nossos clientes;

•

O documento deve ser protegido por uma palavra chave para que apenas as pessoas
autorizadas possam efetuar alterações, mantendo assim a veracidade do documento.
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4 Soluções encontradas
Uma vez efetuado o diagnóstico inicial, seguiu-se a procura de soluções para os problemas
identificados, estando sempre presente o pensamento lean e as ferramentas existentes para a
sua implementação.
No seguinte capítulo, seguindo a ordem imposta pelo capítulo 3, serão expostas as melhorias
implementadas, assim como os programas de Excel desenvolvidos para facilitar o registo e
análise de informação relativa aos projetos e subcontratação dos serviços externos.
4.1 Fluxo de materiais
A solução descrita de seguida não só facilitará a receção de materiais no pavilhão de préséries, como também a receção das encomendas na Preh Portugal devido ao novo programa
para conceber etiquetas.
4.1.1 Estante para paletes e caixas
Para facilitar o fluxo de materiais no pavilhão de pré-séries foi dimensionada uma nova
estante, situada na entrada do pavilhão. Esta estante será dividida em 6 colunas, cada uma
com capacidade para 1 palete e várias caixas na face superior. Das 5 colunas disponíveis, 4
delas serão atribuídas aos projetos presentes no pavilhão, que se estimam criar uma maior
movimentação de encomendas e que estarão convenientemente identificadas. Das restantes
colunas disponíveis, 1 será reservada para o material que está de saída, e outra para o material
de entrada que não pertence aos projetos que já tenham uma coluna atribuída.
Dimensão de 1 Europalete:
•

Profundidade: 1200mm;

•

Largura: 800mm;

•

Altura: 135mm.

Figura 15- Dimensões duma Europalete

Em cada coluna, no espaço reservado para paletes, foi atribuído 100mm de folga em largura
(50mm de cada lado) para facilitar o manuseamento.
Dimensões mínimas da estante:
•

Profundidade = 1200mm;

•

Largura = 6x(800+100) = 5400mm.

Para se definir a altura da estante foi necessário ter em consideração 2 fatores:
•

Altura máxima de paletes a receber;

•

Altura da prateleira superior, que convém ser ergonomicamente confortável para se
colocar e retirar caixas.
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Registaram-se as dimensões e identificação de algumas paletes, chegando-se aos seguintes
resultados:
Tabela 1- Dimensões e identificação de paletes de chegada

Dimensões Palete
Entrega
1
1
2
2
3
3
3
4
5
5
6
7

Altura
(mm)

Largura
(mm)

Profundidade
(mm)

Identificação
(Nome,Projeto,E.T.C…)

550

800

1200

N.A

700

800

1200

Nome

1000

800

1200

Nome & Projeto

750

800

1200

N.A

1260
800

800

800

1200

1200

1100

800

1200

950

800

1200

800
700

1000
600

800
800

800

800

N.A

N.A

N.A

1200

Projeto

1200

Projeto

1200

1200

Projeto
N.A

N.A

É importante referir que a largura e comprimento das paletes foram medidas para verificar
que de facto apenas se utilizam Europaletes.
Ao analisar os resultados na Tabela 1, pode verificar-se que em apenas um caso chegou uma
palete com mais de 1100mm de altura, tendo esta situação sido identificada como
extraordinária, fruto de uma requisição de muito material da Preh Portugal para utilizar em
testes de capacidade de uma linha de produção.
Atribuiu-se assim 1100mm de altura à estante.
Nesta estante também foi incluída uma pequena secretária que servirá para instalar um
computador e uma impressora. Deixará de ser necessário que os funcionários se desloquem ao
escritório no andar superior para imprimir uma guia de transporte, evitando assim o frequente
esquecimento de encomendas.
Na coluna reservada ao material de saída foi adicionada uma pequena cesta para se
depositarem as guias de transporte e pediu-se aos funcionários que apenas coloquem material
nesta área após a elaboração da respetiva guia de transporte. Este sistema facilitará muito o
trabalho do transportador que passa então a recolher todo o material que se encontra nesta
coluna de saída e as guias de transporte que se encontram na cesta sem precisar de consultar
terceiros.
Para a receção de material, o transportador também poderá colocar as encomendas de forma
autónoma, precisando apenas de ler a etiqueta standard (ver subcapítulo 4.1.2) para se
informar do local correto.
Para examinar o desenho técnico da estante, por favor consulte o Anexo A.
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4.1.2 Etiqueta Standard
Com o intuito de identificar todas as paletes e caixas que transitam dentro do grupo Preh,
procedeu-se à concepção de uma etiqueta standard, com os seguintes requisitos:
•

Número e nome de projeto;

•

Remetente: nome, extensão telefónica e email;

•

Destinatário: nome, extensão telefónica e email.

Para simplificar o preenchimento da etiqueta foi desenvolvido um template no Excel como o
que se pode observar na Figura 16:

Figura 16- Template para inserção de dados da etiqueta

Neste template, o utilizador apenas precisa de preencher os campos com fundo branco (Nº
Projeto, Remetente e Destinatário) sendo que os restantes são completados de forma
automática.
Dado o elevado número de funcionários que poderá utilizar este template, foi modelada uma
lista dinâmica que filtra os nomes existentes conforme os carateres inseridos nos campos
“Remetente” e “Destinatário” por forma a auxiliar a procura que poderia tornar-se morosa.

Figura 17- Demonstração da procura dinâmica
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Caso o remetente ou destinatário não exista na base de dados do ficheiro, o utilizador pode
inseri-lo manualmente nos campos criados para esse efeito. Ao pressionar o botão “Adicionar
novo contacto” este será adicionado à lista de contactos, passando a integrar a lista dinâmica.

Figura 18- Template para inserção de novos contactos

Após o preenchimento dos campos necessários, um pouco mais abaixo no ficheiro, encontrase a etiqueta preenchida com a informação inserida anteriormente:

Figura 19- Formato da etiqueta

Se a etiqueta estiver preenchida corretamente, o utilizador apenas precisa de pressionar o
botão “Imprimir etiqueta” e esta será impressa em formato correto.

Figura 20- Botão para imprimir etiqueta
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4.2 Receção e montagem de uma linha
Tendo como objetivo facilitar o trabalho envolvido na chegada de uma nova linha de
produção, foi definido um conjunto de regras e procedimentos que posteriormente foram
adicionadas a um documento “tipo” utilizado para os standards da Preh Portugal. Pode
encontrar o documento no Anexo H.
.
4.2.1 Espaço e layout
Para o espaço e layout, este foi o conjunto de regras definido:
•

Previamente à chegada de uma nova linha ao pavilhão de equipamentos, deve ser feito
um estudo do espaço disponível para a instalação da mesma. Após a verificação e
validação da disponibilidade de espaço, é necessário fazer uma análise ao layout
previsto para a linha em questão. Deve ter-se em consideração o fluxo de materiais em
toda a linha, procurando a otimização e redução de movimentos desnecessários.

•

Se o comprimento da linha é superior a 8,5m, a sua instalação deve ser logitudinal.
Caso contrário, proceder a uma instalação transversal.

•

A linha deve ser posicionada de modo a aproximar-se tanto quanto possível do layout
final, atendendo às limitações do espaço disponível.

•

Deixar pelo menos 780mm entre equipamentos para a colocação de uma estante como
bordo de linha (se o espaço disponível o permitir)

•

Os equipamentos devem ser sempre colocados dentro dos limites do espaço.
Equipamentos que possuam quadros elétricos com portas, ou semelhantes, verificar
que a porta aberta não invade o corredor.

•

De modo a evitar a disposição de cabos elétricos e tubos pneumáticos pelo chão, é
considerada boa prática colocar as linhas de produção o mais perto possível dos pontos
de alimentação existentes no pavilhão.

•

Em cada linha, após conectar a primeira máquina ao ar comprimido, deve-se alimentar
as restantes máquinas em paralelo, com recurso a T´s de ligação.

•

Deve ser atribuído a cada linha uma estação de análise. O layout da mesma deve ser
afixado na estação de análise para que todos os funcionários possam consultá-lo e
colocar os novos equipamentos no local correto.

•

Cada linha deve também conter uma estante apropriada para se armazenarem os
manuais dos equipamentos.

4.2.2 Armazenamento e aprovisionamento de componentes
Para facilitar o acesso aos componentes necessários durante os trabalhos realizados, deve ser
colocada uma estante móvel entre cada equipamento, que servirá como bordo de linha. Na
prateleira inferior pode-se colocar a caixa na qual foram recebidos os componentes e nas
prateleiras superiores colocam-se os componentes disponíveis para trabalhos nos respetivos
recipientes dissipativos negros. Estes recipientes devem estar identificados com a referência
do componente a colocar.
.
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Figura 21-Bordo de linha com componentes devidamente
identificados.
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4.3 Definição do material pneumático necessário
Para que seja possível estimar o equipamento pneumático necessário no pavilhão de préséries, foi seleccionada como referência a linha XBN por se tratar da linha com o maior
número de equipamentos recebida até à data, sendo pouco provável a instalação de uma linha
de dimensão superior. Esta linha está dividida em 3 sub-linhas (AUTO, M & EOL) contendo
um total de 45 equipamentos, todos eles carecendo de ar comprimido.

Figura 22- Layout da linha XBN

Quando uma linha é instalada no seu local definitivo, cada equipamento é conectado
diretamente à rede de ar comprimido. Esta situação, apesar de desejável, não é praticável no
pavilhão de pré-séries devido à unicidade de cada linha que por ali passa e ao seu curto e
variável tempo de estadia. Decidiu-se, então, para facilitar a alimentação de ar comprimido,
que os equipamentos de cada sub-linha devem ser conectados em paralelo. Esta ligação
poderia apresentar problemas de falta de caudal numa produção em massa em que todos os
equipamentos consomem ar comprimido em simultâneo, não sendo esse o caso.

Linha M
Cada equipamento, de acordo
com o standard da Preh
Portugal, contem um
acessório de encaixe rápido
para tubo pneumático de
Ø10mm, obrigando a que o
ultimo tramo de tubo antes de
um equipamento seja desta
dimensão para que se possa
fornecer ar comprimido. De
modo a garantir o maior
caudal possível escolheu-se
tubo de Ø12mm para fazer o
resto das ligações.

Figura 23- Layout da linha XBN-M
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Definidas estas condições, para a sub-linha M da linha XBN serão necessários os seguintes
acessórios pneumáticos:
Tabela 2- Material pneumático necessário na linha XBN-M

1 encaixe rápido (para conectar o tubo à rede de ar comprimido);

1 T de ligação com 1 entrada e 2 saídas de Ø12mm;

4 T´s de ligação com 1 entrada de Ø12mm, 1 saída de Ø12mm e outra
saída de Ø10mm;

2 T´s de ligação com 1 entrada de Ø12mm e 2 saídas de Ø10mm

Linha AUTO
Fazendo o mesmo estudo para a linha AUTO definiram-se as seguintes necessidades:
•
•
•
•

1 encaixe rápido;
1 T de ligação com 1 entrada e 2 saídas de Ø12mm;

12 T´s de ligação com 1 entrada e 1 saída de Ø12mm e outra saída de Ø12mm;
2 T´s de ligação com 1 entrada de Ø12mm e 2 saídas de Ø10mm.
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Linha EOL
De um modo geral, as linhas EOL são um pouco
diferentes das restantes, precisando apenas de uma
ligação pneumática e elétrica ao quadro geral que,
por sua vez, faz a ligação a todos os equipamentos
por uma "calha" central. Deste modo, apenas
precisamos de um Encaixe Rápido de Ø12mm para
levar o ar comprimido até ao quadro geral.

Figura 24- Quadro geral e calha central do EOL

Quadro Geral

Figura 25- Layout da linha XBN-EOL

Considerando que o pavilhão de pré-séries tem capacidade para receber 4 linhas da mesma
dimensão, resolveu-se quadruplicar as necessidades pneumáticas da linha XBN para se obter
uma estimativa das necessidades de todo o pavilhão:
•
•
•
•

(1+1+1)*4= 12 Encaixes Rápidos;
(1+1)*4= 8 T´s Ø12_12_12;

(4+12)*4= 64 T´s Ø12_12_10;
(2+2)*4= 16 T´s Ø12_10_10.

O tubo pneumático necessário não foi tido em consideração, existindo este material em
abundância no pavilhão, em rolos de 100m.
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4.4 Fornecimento de energia
Para resolver o problema de fornecimento de energia na área 1,
procurou-se uma solução que, simultaneamente, conseguisse reduzir a
quantidade de cabos e tubos dispostos pelo chão. Foi com esse objetivo
que se chegou à solução apresentada.

4.4.1 Energia "ao teto"

Figura 26-Cabos e tubos no
chão

Com o dispositivo observado na Figura 27 podemos fazer
chegar energia e rede aos equipamentos pelo teto,
eliminando qualquer tipo de cablagem no solo. O
dispositivo apresenta versatilidade na sua personalização,
podendo o cliente escolher que saídas energéticas deseja
incluir. Para o pavilhão de pré-séries escolheu-se um
dispositivo que contivesse pelo menos 1 saída energética de
todas as formas de energia utilizadas pelos diferentes tipos
de equipamentos:
• 1 ou 2 (se possível) tomadas de energia elétrica
convencional, 220V;
• 1 tomada de energia elétrica trifásica, 16A;
• 1 tomada de energia elétrica trifásica, 32A;
• 1 ou 2 (se possível) saídas de ar comprimido;

Figura 27- Suporte de fornecimento de
energia "ao teto".

• 1 ou 2 (se possível) saídas de rede industrial.
4.4.2 Localização e quantidade
Para se obter um número mínimo de dispositivos necessários e a sua localização procedeu-se
a uma simulação com a área 1 repleta de equipamentos de menor dimensão, considerando que
deveria existir espaço suficiente entre eles para que possam acomodar uma estante como
bordo de linha.
Dimensões dos equipamentos:
Largura = 800mm;
Comprimento = 1000mm.
Dimensões das estantes
Largura = 780mm;
Comprimento = 400mm.
Figura 28- Equipamento e estante
"bordo de linha"
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Considerando que cada dispositivo contém duas tomadas
convencionais de 220V, estas conseguem fornecer energia a 6
equipamentos (cada equipamento está munido de uma tripla
podendo ligar-se 3 equipamentos em paralelo sem que existam
sobrecargas elétricas).
Nº de equipamentos = 35
Capacidade de cada ponto energético = 6 equipamentos
Nº de pontos necessários =

= 5,83 = 6 pontos

Ao balancear os novos dispositivos com o ponto energético já
existente obteve-se a seguinte disposição (ver Figura 29).
Em relação ao espaço 2, já era possível alimentar todos os
equipamentos neste espaço com recurso ao quadro móvel (ver
capítulo 4.7.3) mas, para reduzir o número de cabos no chão,
decidiu-se instalar os dispositivos de fornecimento de energia.
Seguindo o mesmo conceito aplicado ao espaço 1, chegou-se à
seguinte distribuição de pontos (Figura 30)
Figura 29- Espaço 1

Figura 30- Espaço 2
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4.5 Novo sistema de deposição na OP101
Como mencionado no capítulo 3.5, este equipamento
apresentava dificuldades na deposição das esferas de
silicone. Numa tentativa de suprimir este problema foi
adicionado um pequeno cilindro pneumático (SMC
CUJB8-10S) que, juntamente com o sopro já antes
aplicado, irá empurrar as esferas de silicone para as
respetivas cavidades. O movimento do cilindro é
repetido 3 vezes para garantir a colocação de cada
esfera. No entanto, esta repetição não afeta o tempo de
ciclo, pois a operação de colocação e calcagem dos
botões é significativamente superior, ficando a peça,
depois da colocação das esferas de silicone, sempre à
espera que o operador finalize a peça anterior (para
mais informações relativamente caraterísticas do
cilindro, ver Anexo C).

Figura 31- Novo sistema de deposição de bolas
de silicone.

Para verificar os resultados deste novo mecanismo de deposição foram produzidas novamente
100 peças, obtendo-se os seguintes resultados:

Tabela 3- Solução atual VS nova solução

Deposição
de esferas
Calcagem
dos botões

Nº peças
OK
% peças OK
Nº peças
OK
% peças OK

Solução atual

Nova
solução

Δ

89

100

10

89%

100%

11,00%

100

100

0

100%

100%

0

Pode-se concluir, sem margem para dúvidas, que este novo sistema de deposição das esferas
de silicone é mais eficaz do que o anterior, colocando sempre as esferas de silicone nas
respetivas cavidades. Neste novo sistema identificou-se que, em certos casos, as esferas de
silicone tinham alguma dificuldade em soltar-se da haste do cilindro devido à presença de
eletricidade estática, acompanhando o movimento do cilindro uma ou duas vezes até à sua
deposição. Este problema foi facilmente ultrapassado através da ligação da panela das esferas
de silicone a um fio de massa e com um aumento ligeiro do caudal libertado pelo ionizador
(ver Anexo B).
32

Implementação de melhorias num fornecedor de equipamentos do setor automóvel

4.6 Reunião semanal - Quadro de projetos
Tendo em conta as dificuldades referidas no capítulo 3.6, tomou-se a iniciativa de alterar o
local da reunião semanal para o pavilhão de equipamentos, junto aos projetos a ser discutidos.
Pretende-se facilitar a comunicação dos problemas aos participantes, passando a ser possível
fazer demonstrações nos equipamentos ao longo da reunião.
Para se registarem as informações mais importantes discutidas na reunião foi requisitado um
quadro branco magnético com uma estrutura e caraterísticas previamente definidas:
•

Comprimento - 1300 mm;

•

Altura - 1100 mm;

•

Com rodas para se poder deslocar de projeto em projeto;

•

Divisórias fixas com capacidade para 8 projetos

Figura 32- Disposição do quadro de projetos

Com o seguinte quadro disposto no pavilhão de equipamentos, a informação mais importante
de cada projeto passa a estar visivelmente exposta, contribuindo para um melhor cumprimento
de prazos e entendimento das responsabilidades.
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4.7 Aplicação dos 5S
Como apresentado no capítulo 2.3, a metodologia 5S é uma ferramenta imprescindível para
atingir o estado de melhoria contínua e conseguir trabalhar com uma mentalidade lean. De
seguida serão apresentadas algumas medidas tomadas ao longo do tempo para que o pavilhão
de equipamentos funcione harmoniosamente, tornando o espaço de trabalho mais confortável
e seguro e, consequentemente, aumentando a capacidade produtiva e rendimento de todos os
funcionários.
4.7.1 Marcação do solo
A marcação do chão, embora muitas vezes não lhe seja dada a devida atenção, pode ter um
papel fundamental na segurança dos colaboradores e na arrumação do espaço, ganhando ainda
mais importância quando circulam empilhadores. Sem esta marcação ocorrem mais
facilmente acidentes como, por exemplo, a colisão de um empilhador com um equipamento
ou, em caso de incêndio, o bloqueamento do acesso aos extintores.
Extintores
Apesar identificados nas cartas de segurança do edifício, os extintores existentes não tinham
qualquer marcação no chão no sentido de avisar os colaboradores para não bloquearem o seu
acesso. Foram identificadas situações em que um equipamento de grande porte estava
colocado em frente a um extintor, travando totalmente o acesso a este. Para evitar que estas
situações se repitam foi colocado um retângulo de fita vermelha e branca no solo, debaixo de
todos os extintores.

Figura 33- Extintores

Área para deposição do lixo
Previamente à marcação da área de deposição dos sacos de lixo cheios, estes eram colocados
num local aleatório o que dificultava o trabalho do funcionário responsável pela sua remoção.
Foram também identificados casos em que os sacos foram amontoados em frente a um
extintor, impossibilitando o seu acesso. Para evitar este tipo de situações foi definido um local
fixo para a sua deposição e apropriadamente identificado.

Corredor
Figura 34- Marcação da área de deposição do lixo
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Corredor
Ao entrar no pavilhão de pré-séries não existia qualquer tipo de marcação que identificasse
qual o percurso correto a tomar. Para tornar esse percurso evidente e seguro foi marcado um
corredor com fita amarela apropriada.
Tabela 4- Antes e depois da marcação do corredor de acesso

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

4.7.2 Organização do material pneumático
Antes de aplicar a metodologia 5S, tanto os acessórios como os tubos pneumáticos estavam
aglomerados numa caixa de forma aleatória, que por sua vez era armazenada num local
aleatório, tornando o trabalho de ligação dos equipamentos demorado. O controlo de stock
dos acessórios também era complicado, dando origem a situações de falta de acessórios para
assegurar a ligação de novos equipamentos, um problema de difícil resolução devido ao
elevado tempo de resposta por parte do fornecedor de material pneumático (cerca de 2
semanas).
Acessórios Pneumáticos
No sentido de facilitar o acesso e controlo de stock
dos acessórios pneumáticos procedeu-se à sua
separação em caixas diferenciadas com a respetiva
identificação. A sua localização foi comunicada a
todos os colaboradores e adicionada ao standard
"receção e montagem de uma nova linha" (Anexo H).
Figura 35- Material pneumático devidamente arrumado

Tubo Pneumático
Para acondicionar o tubo pneumático decidiu-se equipar o
pavilhão com uma estrutura da SMC contendo 4 bobines
para diferentes medidas de tubo (Ø16, Ø12, Ø10 e Ø8) e
duas pequenas rodas para facilitar a sua movimentação,
que podia tornar-se complicada devido ao peso próprio dos
tubos.

Figura 36- Bobines para tubo pneumático
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4.7.3 Outras medidas
Estante para manuais
Numa primeira tentativa de definição do local para acomodar
os manuais dos equipamentos decidiu-se adaptar uma estante
utilizada como bordo de linha, identificando-a com recurso a
etiquetas. Como se pode observar na Figura 37, tendo espaço
disponível, os funcionários começaram a utilizá-la para
depositar peças, caixas e lixo. Para evitar situações como esta
decidiu-se substituir as estantes por outras com divisórias
dimensionadas para capas com largura de 50mm, a largura
utilizada pelos fornecedores de equipamentos (para uma
melhor compreensão, por favor consultar o Anexo D).
Secretária para computador

Figura 37- Estante para
manuais

Durante os trabalhos de inspeção e aprovação dos equipamentos é comum os funcionários
acompanharem-se de um computador para registar os resultados. Não existindo qualquer
secretária para servir de apoio aos computadores estes, em grande parte dos casos, eram
assentes em bordos de linha ou cadeiras que estivessem disponíveis. Para tornar estes
trabalhos mais cómodos para os funcionários resolveu-se equipar o pavilhão com secretárias
especificamente desenhadas para trabalhar em pé com o computador (para um melhor
entendimento, verificar Anexo E).
Estações de análise
No fim de cada linha de produção é comum
existir uma estação de análise. É nesta estação
que se procede à análise final, visual da peça
produzida, que se controla a rastreabilidade, que
se regista o estado da linha (OEE, CT, etc..) e que
se efetua todo o trabalho de "secretária"
necessário numa unidade produtiva.
Como se pode observar na Figura 38,
praticamente todo o espaço disponível na estação
de análise encontra-se ocupado pelos seus
constituintes (computador, monitor, rato, teclado
e leitor de etiquetas), reduzindo a área útil de
trabalho. Procurava-se uma solução que
permitisse aumentar a área útil, sem retirar os
equipamentos
essenciais
para
o
seu
funcionamento.
.
Figura 38- Estação de análise
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Para acomodar o computador, teclado e respetivo monitor, foi instalado um braço ajustável,
um suporte de recolher para teclados e um suporte para computadores. Em relação ao leitor de
etiquetas, escolheu-se um acessório concebido para martelos que consegue, de igual forma,
alojar um leitor de etiquetas.
Adicionalmente, decidiu-se acrescentar uma lupa com luz para auxiliar na inspeção visual das
peças produzidas.
Para consultar o desenho técnico da estação de análise, com os novos componentes, por favor
consultar o Anexo F.
Tabela 5- Acessórios para estação de análise

Suporte para leitor de
etiquetas

Braço para
monitor

Suporte para
teclado

Lupa com luz led

Paletes com identificação
Ao longo do tempo foi possível observar que não eram
raros os casos em que existiam diferentes tipos de stock da
mesma peça, para a mesma linha de produção, mas que
tinham de ser diferenciadas (peças para teste, pré-séries,
aprovação da linha, etc…).
Para se poder colocar as peças próximo da linha e garantir
que apenas eram utilizadas dentro do contexto correto,
equipou-se o pavilhão com paletes ESD de fácil
identificação.

Figura 39- Palete com identificação

Para consultar o desenho técnico, ver Anexo G.
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Quadro móvel
Para auxiliar na ligação elétrica, pneumática e de rede estão disponíveis 4 estruturas que
apelidamos de “quadros móveis”. Nesta estrutura encontramos um switch com 24 portas para
difundir a rede industrial, 1 quadro elétrico com 14 tomadas de energia elétrica convencional
e 2 saídas de energia elétrica trifásica de 16A e 1 difusor de ar comprimido com 8 saídas.
Estes quadros móveis apresentam algumas limitações. Entre elas:

Figura 40- Entradas elétricas, pneumáticas e de rede industrial

•

Não possuíam qualquer estrutura para se armazenarem acessórios pneumáticos;

•

Pequena capacidade para suportar cabos elétricos, pneumáticos e de rede;

•

Dificuldade em arrumar o tubo que assegura a ligação entre o difusor pneumático e a
rede de ar comprimido, devido ao seu elevado diâmetro e fraca maleabilidade.

Foram efetuadas alterações, tanto na estrutura como na ligação de ar comprimido, por forma a
reduzir as limitações listadas:
•

Extensão do comprimento da estrutura para aumentar a capacidade de suporte de tubos
e cabos;

•

Inserção de uma caixa compartimentada para alojar acessórios pneumáticos;

•

Instalação de uma bobine de tubo pneumático

Figura 41- Bobine de tubo
pneumático

Tabela 6- Comparação entre novo quadro móvel e solução atual

Solução atual

Nova solução
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4.8 Empilhador, manobrador e serviço de embalamento
No sentido de manter o controlo dos serviços subcontratados foi elaborada uma plataforma
em Microsoft Excel com 3 folhas semelhantes (embalamento, manobrador e deslocação) onde
será possível registar e consultar todas as informações relevantes.
Para inserir uma nova compra ou serviço o utilizador encontrará o template representado na
Figura 42:

Figura 42- Inserção de compra ou serviço

Após preencher os campos necessários basta premir o botão "inserir" e a informação é
colocada na base de dados ordenadamente, desde a data mais longínqua até à mais recente.

Figura 43- Base de dados dos serviços do manobrador

Na base de dados podemos encontrar listados todos os movimentos, tanto de compras como
do usufruto de serviços. Foi inserido um campo com as horas de serviço disponíveis, ficando
este campo a vermelho quando temos disponíveis menos de 8h (1 dia de trabalho) de modo a
avisar o utilizador. Também foram aplicados filtros para que o utilizador possa pesquisar um
movimento, numa determinada data.
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4.9 Modelo de calendário para controlo de projetos
Para fazer face ao problema descrito no capítulo 3.8, foi elaborado um documento Excel que
visa facilitar a análise e controlo de todas as atividades que compõem um projeto. As suas
funcionalidades serão cuidadosamente analisadas no presente capítulo.
4.9.1 Principais Funcionalidades
Quando o utilizador abre um novo calendário será confrontado com o template apresentado na
Figura 44.

Figura 44- Calendário para controlo de projetos
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Para o utilizador iniciar a inserção de dados, primeiro será necessário desbloquear o
documento com uma palavra chave. Esta funcionalidade foi adicionada de modo a que o
documento pudesse ser partilhado por todas as partes interessadas, mas apenas alterado pelas
pessoas responsáveis, garantindo assim a veracidade do mesmo.

Figura 45- Inserção da palavra chave

De seguida o utilizador deve preencher o cabeçalho, caso este ainda não se encontre
preenchido. Aqui encontramos 6 campos que são preenchidos e atualizados automaticamente
pelo programa (dia atual, semana corrente, última atualização, estado geral das tarefas, nº de
tarefas e nº de tarefas atrasadas ou em atraso) e 1 de inserção manual (código do projeto com
respetiva designação).

Figura 46- Cabeçalho do calendário

Para cada equipamento, existem pelo menos 5 tarefas que precisam de ser executadas até que
este se encontre concluído, tarefas estas que serão completadas por ordem, com exceção das
construções mecânica e elétrica que podem ser executadas em simultâneo.
Quando se define uma data de iniciação e um prazo para uma tarefa, o programa
automaticamente inicia uma contagem decrescente na célula “Remaining/Delay”. Esta célula
contém um fundo verde enquanto o prazo não for ultrapassado, mas, caso contrário, este
fundo passa a vermelho de forma a comunicar ao utilizador que a tarefa já deveria ter sido
concluída (ver Figura 47).
Mal a tarefa se encontre concluída, ficará registado o nº de dias em avanço/atraso em relação
ao planeado. Deve inserir-se 100% na célula “% complete” e a linha da tarefa passará a verde
para o utilizador facilmente identificar quais as tarefas completadas e/ou que faltam
completar.

Figura 47-Funcionalidades do calendário
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Também se considerou importante inserir uma coluna de comentários de modo a explicitar
a(s) causa(s) de atrasos nas tarefas, ou outras informações que se julguem relevantes.
Quando todas as tarefas já se encontram concluídas, todas as células passarão a verde com
exceção das que contabilizam os dias restantes ou em atraso, caso se verifique um atraso (ver
Figura 48).

Figura 48- Calendário com todas as tarefas concluídas

4.9.2 Diagrama de Gantt
Após inserir todas as informações necessárias, um pouco mais à direita será formado um
diagrama de Gantt que pretende organizar estas informações num formato mais agradável e de
fácil observação. A barra azul representa a data planeada, enquanto que, a vermelho, temos a
data em que a tarefa foi realmente executada. O traço vermelho que atravessa a figura
representa o dia atual. À medida que se vai executando uma tarefa, podemos inserir a
percentagem completada na respetiva célula. Essa percentagem provocará uma alteração no
diagrama de Gantt, fazendo com que a barra azul passe a verde, de acordo com a percentagem
inserida. Esta funcionalidade pretende ajudar o utilizador a identificar se as tarefas estão a ser
realizadas a um ritmo que permita cumprir os prazos definidos.

Figura 49- Tarefas e respetivo diagrama de Gantt
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro
Apesar da vasta experiência acumulada pela Preh Portugal ao longo de toda a sua atividade, a
migração de um departamento para novas infraestruturas trará consigo novos desafios a nível
organizacional, como também no fluxo de informação e material. O claro crescimento no
volume de negócios por parte do departamento de pré-séries evidencia dificuldades não antes
sentidas pelos colaboradores, que podem ter um impacto direto na qualidade e no lead time
dos produtos vendidos que, neste caso, consistem em linhas de produção. No seguinte projeto
procurou-se explorar essas dificuldades, transformando-as em soluções, tendo em vista tanto o
conceito e ferramentas lean, como o paradigma da melhoria contínua.
As alterações impostas no fluxo de materiais do pavilhão de pré-séries trarão, com certeza,
melhorias significativas na disponibilidade de recursos, assim como uma maior facilidade no
controlo dos materiais de chegada e saída. Pretende-se extinguir por completo as encomendas
perdidas, o que, por sua vez, permitirá a redução dos prazos de entrega e facilitará o trabalho
das partes envolvidas na movimentação de materiais.
Com a realização deste projeto foi possível confirmar o impacto tremendo da aplicação dos
5S´s. Em relação à receção de novas linhas, tendo sido apenas aplicado um dos 5S´s
(Seiketsu-normalização), verificou-se uma completa alteração no tratamento de equipamentos
à sua chegada. Frequentemente dava-se a entrada de equipamentos no pavilhão sem que lhes
tivesse sido atribuído um espaço para a sua instalação. Este fenómeno, caso um equipamento
fosse ligado às diversas energias no local errado, originava grandes desperdícios do tempo dos
funcionários de pré-séries na movimentação dos mesmos para o local correto. Com a
preparação, documentação e partilha da nova norma de receção de equipamentos com os
colaboradores nunca mais se verificou a chegada de equipamentos sem local de instalação
previamente definido e capacitaram-se todos os funcionários na sua instalação.
Ainda em relação à implementação dos 5S´s, foi possível identificar uma redução do tempo
dispendido pelos colaboradores na procura de certos materiais como, por exemplo, os
acessórios pneumáticos e manuais dos equipamentos, que passaram a encontrar-se em locais
fixos e definidos.
Ao longo do projeto foi possível consolidar a ambição pela procura da melhoria contínua.
Tendo recebido feedback de um cliente, neste caso interno, sobre o seu descontentamento
com um equipamento, accionaram-se os meios necessários para se encontrar uma nova
solução mecânica que garantisse um melhor cumprimento das necessidades do cliente. Esta
comunicação com o cliente não só permitiu um aumento de confiança deste no fornecedor,
como deu luz a um novo conceito que poderá ser aplicado a futuros projetos.
Embora não tenha existido a oportunidade para o pôr em prática, acredita-se que o novo
calendário de controlo dos projetos terá um papel fulcral para a redução dos lead times. Com a
capacidade analítica diária do calendário, mais facilmente se consegue manter controlo sobre
os prazos acordados para o projeto, verificando se este está, ou não, a desenvolver-se de
acordo com as expectativas. Se, por diversas razões, o projeto estiver com alguma atividade
em atraso, pretende-se identificar esse atraso atempadamente para se tomarem as respetivas
ações corretivas.
No seguimento do novo fluxo de materiais será necessário dar continuação à reorganização do
armazém do pavilhão. Tendo já registado as localizações do armazém no sistema SAP, o
próximo passo a tomar será munir o espaço com um leitor de etiquetas SAP, para que os
materiais e respetiva localização sejam devidamente registados.
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Em relação à alimentação energética dos equipamentos deve-se prosseguir com a procura de
soluções que permitam reduzir o número de cabos no solo de modo a aumentar a segurança e,
cada vez mais, converter o pavilhão num espaço lean e respeitador dos 5S´s. Uma possível
melhoria seria a instalação dos dispositivos apresentados no capítulo 4.4 no espaço 3 do
pavilhão, mas não deve ser negligenciada a possível existência de outras soluções que possam
ser mais vantajosas.
Por último considero importante referir que o controlo dos serviços externos prestados à Preh
Portugal poderiam ser alvo de uma alteração simples, de baixo custo e extremamente eficaz.
Para registar os horários dos seus colaboradores, a Preh Portugal actualmente dispõe de um
sistema informático no qual os funcionários utilizam um cartão para "picar" a entrada e saída
de serviço. Para os fornecedores externos que mais frequentemente prestam serviços nas
instalações da Preh, deveria ser atribuído um cartão semelhante para que, de igual modo, as
horas de serviço sejam automaticamente registadas.
Em suma, a procura pela melhoria contínua nunca deve cessar numa empresa que pretende
afirmar-se estável num mercado cada vez mais rigoroso. Realça-se a época de grande
imprevisibilidade na industria automóvel que, com as sanções cada vez mais robustas nos
veículos a diesel e rápido desenvolvimento dos veículos elétricos, torna-se imperativo
trabalhar na vanguarda da tecnologia.
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ANEXO A: Estante para entrada e saída de materiais
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ANEXO B: Dados técnicos do ionizador
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ANEXO C: Dados técnicos do cilindro adicionado a OP101
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ANEXO D: Desenho técnico da estante de manuais
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ANEXO E: Desenho técnico de estante para computador
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ANEXO F: Desenho técnico da estação de análise
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ANEXO G: Desenho técnico de palete para componentes
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