
Resumo 

 

De acordo com a conjuntura empresarial mundial, em que o mercado está cada vez mais 

competitivo, as empresas procuram continuamente mais flexibilidade e menores custos de 

produção para conseguir fazer face às constantes mudanças do mercado. 

O estágio foi realizado no âmbito do 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia 

Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e consiste em dois 

pontos, no desenvolvimento do Point CIP (melhoria contínua a nível dos processos), no 

estudo e implementação de acções de melhoria dos processos no armazém de expedição de 

produto acabado, de acordo com a filosofia Bosch Production System (BPS) implementado na 

empresa, e, também, na construção de uma aplicação para um Andon para controlo de 

processos no armazém de expedição. 

Foi feito um estudo bibliográfico em relação ao Toyota Production System (TPS), 

base do BPS. Foram propostas várias sugestões de melhoria para os processos do armazém, 

tais como a troca das portas do armazém por afectarem o fluxo normal dos processos do 

armazém, a sugestão de algumas alterações para a ferramenta SAP, e alteração ao modo de 

funcionamento do processo de facturação de encomendas. Algumas sugestões foram aceites e 

já foram implementadas, enquanto que outras estão em estudo para verificar a viabilidade. 

Em relação ao outro objectivo do estágio, a construção de uma aplicação para um 

Andon para controlo dos processos, foi realizado um estudo mais aprofundado a um dos 

princípios do TPS que está directamente ligado ao conceito de Andon, que é o princípio 

Jidoka. De acordo com este princípio, um Andon deve ser capaz de controlar os processos, 

identificando desvios aos processos no momento em que acontecem, alertando todos os 

colaboradores do armazém de modo a suspenderem o trabalho para verificarem qual terá sido 

o problema e resolvê-lo imediatamente. Desta forma, foi construído um Andon que controla 

os 4 processos de preparação de um envio para cliente, o processo de preparação de carga, o 

processo de facturação da encomenda, o processo de confirmação de carga e o processo de 

carregamento da carga. Todas as informações relevantes aos envios e desvios são gravadas na 

base de dados que suporta a aplicação. Infelizmente, existiu um pequeno problema no apoio 

dado pelo Centro de informática da Blaupunkt, pelo que não foi possível experimentar o 

protótipo num caso real. 

De acordo com a filosofia moderna de procura da excelência e de melhoria contínua 

da empresa, se existir a possibilidade irei procurar melhorar o trabalho realizado até agora.  



Abstract 

Accordingly to the world’s economic conjuncture, in which the market is ever growing more 

competitive, coorporations try to achive more flexibility and less production costs to respond 

to the constant changes of the market.  

The internship is made in scope with the 5th year of the Integrated Master in Industrial 

Engineering and Management of Engineering School of the University of Oporto and consists 

of two points, development of Point CIP (continuous improvement on the process level), in 

the study and implementation of improvement actions on the expedition of finished material 

wharehouse processes, accordingly to Bosch Production System (BPS) implemented in the 

company, and in the development of an aplication for an Andon for process control in the 

wharehouse. 

A bibliographical study was made relating to the Toyota Production System (TPS), the basis 

os the BPS. Various improvement sugestions were made to improve the wharehouse 

processes, like changing the wharehouse doors which were affecting the normal flux of the 

processes, propose alterations to the SAP tool, and many others. Some suggestions were 

accepted and implementes, while others are still in study for it’s viability. 

As to the other purpose of the internship, the development of an Andon for process control, a 

more thorough study was made to one of the principles of th TPS, the Jidoka, directly 

connected to Andons. According to this principle, an Andon must be able to control the 

processes, identifying any deviations to the processes in the moment they occur, alerting all 

the workers present in order to suspend qork to find out what went wrong and solve it 

immediately, if possible. This way, a prototype for an Andon was developed to control the 4 

processes relating to the prepatation of a shipment, the preparation of the load, the order 

invoicing, the load cofirmation and the actual shipment of the load. Every relevant 

information about the shpiments and deviations are recorded ina database. Unfortunatly, there 

was a problem with the Informatic Center of Blaupunkt about this project and it was not 

possible to experiment this prototype in a real situation. 

Following the modern philosofy of search for excellence and continuous improvement, if 

there is a possibility, I will try to improve the work that was made until now. 




