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Optimização de Tempos de Setup

Resumo

O presente estágio surge como parte integrante da licenciatura em Gestão e Engenharia
Industrial, tratando-se do desenvolvimento de um projecto de melhoria na empresa ColepCCL.
O estágio intitulado “Optimização de tempos de Setup” tem como objectivo principal a
elaboração de um projecto centrado na redução de tempos de “Setup”, nas linhas de montagem de
Aerossóis. Tendo em conta a necessidade de desmistificar a ideia de que os “Setup’s” são
“fatalidades” e a vontade de tornar a empresa mais flexível e competitiva foi implementado um
projecto baseado na utilização da metodologia SMED, “Single Minute Exchange of Die”,
mudança de ferramenta em menos de 10 minutos.
O projecto decorreu em várias fases e etapas. Iniciando-se pela recolha e análise de dados, depois
pelo estudo da metodologia SMED, pelo planeamento do projecto, pela execução do projectopiloto na Linha 17 de “Montagem Aerossóis” e finalmente pelo alargamento a outras linhas de
montagem.
O estágio começou por uma breve introdução e apresentação à empresa, conhecimento de
pessoas, departamentos e respectivo funcionamento.
A realização deste estágio não teria sido possível sem que no começo houvesse uma presença
constante nas linhas de produção, para se conhecer o seu modo de funcionamento, erros e
respectivas causas e, posteriormente, se elaborar um projecto de melhoria SMED. Englobado na
formação SMED esteve a observação e filmagem de algumas paragens para “Setup”, essenciais
para conseguir planear e definir as melhorias.
O projecto de estágio teve início na linha 17 de montagem de aerossóis, tendo sido em seguida
alargado à linha 7. Nem todas as propostas de melhoria delimitadas neste projecto de estágio
puderam ser concretizadas, pelos seis meses de estágio serem insuficientes para realizar todas as
melhorias, mas a expectativa criada adivinha implementações a curto-prazo.
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Optimization of Setup Times

Abstract

The training period in cause appears as one component of evaluation in the degree course in
Management and Industrial Engineering, and it focuses on the development of a project in a
company.
The main purpose of the training period called “Improvement of Setup Times” was to develop a
project centred in the reduction of Setup times, in the assembly lines of Aerosols. Taking into
account the necessity to demolish the image that the Setup's are “fatalities”, and the plant’s
necessity to become more flexible and competitive, the project was implemented based on the
methodology SMED (Single Minute Exchange of Die), meaning the change of tools in less than
10 minutes.
The Project was divided in several stages. First, it started with the gathering and analysis of data,
and later a study of the methodology SMED was made. Then follows project planning,
implementation and execution of pilot project in Line 17 of “Aerosols Assembly” and consequent
widening to other assembly lines.
The work started with a brief knowledge of the company, meeting to people, departments and the
acknowledgement of several functions.
The accomplishment of this Project would not have been possible without a constant presence in
the production lines beforehand in order to know how they worked, errors and respective causes,
and then carry out the improving Project “SMED”. Observation and filming of some stops for
Setup were included on training in SMED, which turned out to be essential to know how to plan
and how to define the improvements.
The Project of the training period begun in line 17 of aerosol assembly and then was extended to
line 7. Not all the proposals have been implemented in the company but this project has generated
great expectations which will allow more implementations and performances on a short-term
period.
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Introdução

1.1

Apresentação da Empresa ColepCCL

A COLEP, fundada em 1965 em Vale de Cambra (Portugal), iniciou a sua actividade industrial
no fabrico e comercialização de embalagens metálicas decorativas.
Quase de imediato, diversificou a sua actividade, entrando no segmento de embalagens
industriais para tintas, vernizes, solventes e óleos lubrificantes. Posteriormente, prosseguiu a sua
expansão mediante a produção de embalagens metálicas para aerossóis e para produtos
alimentares, para fins tão diversos como espumas de barbear, lacas, desodorizantes, insecticidas,
salsichas e azeite, entre outros.
Em 1975, a COLEP dá um passo decisivo na sua expansão, ao assumir a produção de bens de
grande consumo em embalagens metálicas e plásticas, até esse momento levada a cabo pelos seus
clientes multinacionais: começa assim a actividade de “Contract Manufacturing”, isto é, a
formulação, fabricação, enchimento e embalamento deste tipo de produtos. Em 1982, seguindo
esta linha estratégica, a COLEP iniciou a fabricação de embalagens de plástico para óleos
lubrificantes e produtos de cosmética, higiene pessoal e limpeza doméstica.
A COLEP reforça a sua actividade empresarial em 1993, através da aquisição das instalações
industriais da Johnson Wax em Espanha, dando origem à COLEP – ESPANHA.
Prosseguiu o seu crescimento mediante as aquisições, em 1999, da Shirley Jones & Associates
Limited, empresa comercial situada em Londres, com o intuito de incrementar a actividade
comercial de aerossóis vazios no Reino Unido; e a Comercial de Envases de Navarra
(CENSA), através da qual afirma-se líder ibérico de embalagens metálicas para fins industriais.
Em 2001, a Iberholding – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., pertencente ao
Grupo RAR , adquire a totalidade do capital social da COLEP.
1
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Com a instalação de uma unidade de “contract manufacturing” na Polónia, a COLEP POLSKA,
que inicia a sua actividade em finais de 2001, a COLEP consolida-se como uma Empresa com
projecção e imagem reconhecidas na Europa.

Em Julho de 2004 foi levada a cabo a fusão da Colep e da CCL Custom Manufacturing Europe,
empresa de “contract manufacturing” de produtos de higiene pessoal, limpeza do lar e
farmacêuticos OTC, em aerossóis, líquidos e gel.
A nova empresa denominada ColepCCL centra a sua actividade no fabrico de embalagens
metálicas e “contract manufacturing”. “Contract manufacturing” refere-se à fabricação,
enchimento e embalagem de produtos de cosmética, higiene pessoal, cuidados do lar e
farmacêuticos, em regime de “outsourcing” para empresas multinacionais. A ColepCCL
apresenta-se como a maior empresa europeia de “contract manufacturing”, com unidades
produtivas na Alemanha, Espanha, Polónia, Portugal e Reino Unido.
COLEP-CCL

Unidade de Embalagens e Contract
Manufacturing

Unidade de Contract Manufacturing

Unidade de Embalagens

Figura 1 – Distribuição da ColepCCL

1.2

O Projecto de Estágio

A fim de tornar a empresa cada vez mais flexível e tendo em conta o grande aumento do número
de “Setup’s” verificados na ColepCCL, surgiu a necessidade de um projecto que minimizasse os
tempos de “Setup”.
Os “Setup’s” são uma constante no meio produtivo da empresa, como tal não podem ser
encarados como barreiras. Estes podem ter consequências como mudar a ordem de fabrico o
menos possível, produzir grandes séries de fabrico sujeitas a grandes atrasos, tornar necessário
2
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prever as necessidades dos clientes, gerar demasiados stocks e consequente aumento de custos
com imobilizado. Tornam, sobretudo, a empresa menos competitiva.
Como meio de tentar optimizar os “Setup’s” e, consequentemente, reduzir os tempos de paragem
das linhas de produção surge o uso da metodologia SMED.
A metodologia SMED, definida como mudança de ferramenta em menos de 10 minutos, foi
desenvolvida no Japão pelo grupo Toyota, por Shigeo Shingo. É um método utilizado na análise e
melhoria do tempo perdido nas mudanças de série de fabrico, baseado em trabalho de equipa e
permite às empresas atender às necessidades dos clientes e torna rentável a produção de pequenos
lotes. Concluindo, o objectivo principal do SMED é reduzir o tempo improdutivo causado pela
mudança de série de fabrico.
O projecto de estágio iniciou-se com a elaboração de um projecto-piloto que decorreu na linha de
montagem de Aerossóis n.º 17.
Este projecto tem como objectivo principal a redução de tempos de paragem da linha para
mudança e, consequentemente, o aumento do tempo produtivo. Isto consegue-se através da
implementação de métodos e modos organizacionais, que serão descriminados mais à frente neste
relatório e que permitiram o sucesso deste projecto.
Nas linhas de montagem dos Aerossóis as mudanças que ocorrem podem ser classificadas em
diferentes tipos: mudanças de altura, sempre que se muda de ordem de fabrico e a altura da lata
da ordem seguinte varia; mudanças de diâmetro, sempre que há uma variação no diâmetro da
lata; mudança de paletizador, por vezes há necessidade de mudar de uma palete 1200*1000 para
uma 1200*800 ou vice-versa; mudança de componentes, sempre que é necessário trocar fundos
ou cúpulas; mudança de ordem, consideram-se todas as mudanças de componentes e paletizador,
de uma forma global. Todos os tempos dispendidos nestes tipos de mudanças contam como
tempo de “Setup”.
1.3

Estudo e Desenvolvimento do Projecto “Optimização de Tempos de Setup”

O presente projecto de estágio realizado na ColepCCL envolveu várias fases e etapas. Iniciou-se
com o estudo de tempos de “Setup’s” relativos ao ano de 2005 e primeiro trimestre de 2006, para
respectiva análise e detecção de pontos críticos. Estes dados foram retirados de duas fontes de
informação internas à empresa, o “SAP” e o “Gentia”. A análise destes dados permitiu
compreender os diferentes “Setup’s” que ocorrem nas linhas de montagem e respectivos pontos
críticos.

3
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Tipo de “Setup”

1º trimestre 2005

1º trimestre 2006

Altura

130

73

Outros

22

25

Diâmetro

240

270

Tabela 1 – Tempos médios (em minutos) de “Setup” da Linha de montagem de Aerossóis nº 17
Depois de estudada a realidade dos tempos de “Setup”, passou-se à constituição da equipa
participante neste projecto. Esta foi composta por três operadores de linha, três mecânicos e dois
engenheiros da divisão dos Aerossóis.
Formada a equipa participante, passou-se ao estudo e à formação em equipa acerca da
metodologia a aplicar. A formação SMED consistiu na aprendizagem da metodologia,
respectivos meios e etapas. Seguiram-se várias reuniões onde foram delimitados planos de
acções, propostas de melhorias, pontos onde actuar e a distribuição de tarefas. Ao longo do
decorrer do projecto foram estabelecidos pontos de situação e condições favoráveis a novas
ocorrências.
O projecto foi posto em prática começando por implementar melhorias na linha de montagem,
como colocação de apertos rápidos e marcações de altura nos transportadores, entre outras, que
facilitam os Setup’s. Outra parte, não menos importante deste projecto, foi a criação de modos
operatórios para os diferentes tipos de mudança que implementaram organização e método, que
são factores chave para que uma filosofia SMED resulte.
Implementadas as melhorias, definidos os modos operatórios, criados os métodos e a
organização, passou-se a uma das fases mais satisfatórias do projecto: a da verificação dos
resultados e visualização directa dos objectivos SMED cumpridos.
O presente trabalho constituiu uma excelente oportunidade pessoal de participar numa aplicação
prática de conhecimentos teóricos e científicos adquiridos ao longo do curso.

1.4

Estrutura do relatório

Um dos objectivos do estágio é a inserção do aluno numa realidade profissional sendo, por isso,
de carácter eminentemente prático e direccionado para a resolução de problemas concretos da
empresa, colmatando alguns problemas relacionados com os tempos gastos em mudanças para
“Setup”.
O objectivo primordial do estágio é a redução em 50% do tempo de Setup, aliado à criação de
método de trabalho e de metodologia de controlo.

4

Optimização de Tempos de Setup

A calendarização que se segue teve uma função maioritariamente orientadora, tendo sofrido
algumas alterações no decorrer do projecto de estágio.

S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35
Nome da Tarefa
Introdução
Recolha Dados
Análise Dados
Metodologia SMED
Planeamento
Projecto Piloto - Linha 17
Sistema controlo e Indicadores
Alargamento restantes linhas
Linha 7
Linha 18
Linha 16
Consolidação Dados
Planos Formação
Relatório Estágio

Tabela 2 – Calendarização do estágio
O relatório é composto por sete capítulos, de que a presente introdução é parte integrante, que
descrevem não só o trabalho desenvolvido, mas também a abordagem metodológica seguida. A
estrutura dos respectivos capítulos é descrita de seguida.
Após a contextualização do estágio e a caracterização da empresa ColepCCL, o 2º capítulo é
dedicado à descrição de um “Aerossol” e respectiva linha de montagem. O 3º capítulo é dedicado
ao título do projecto de estágio, “Optimização de tempos de Setup”, e caracteriza as metodologias
utilizadas e engloba a descrição do problema. O 4º capítulo refere-se à análise de dados. O 5º
capítulo retrata-nos a aplicação prática da metodologia SMED. O 6º capítulo aborda os resultados
verificados com aplicação prática do projecto e consequente análise. O relatório termina, no 7º
capítulo, com as conclusões, perspectivas de trabalho futuro e, finalmente, com algumas
considerações finais sobre o trabalho realizado.
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2

Descrição de um Aerossol e respectiva linha de montagem

Na ColepCCL Portugal existem seis linhas de montagem de aerossóis. Este projecto centra-se nas
linhas 17 e 7, dado serem linhas mais flexíveis a nível de mudanças de altura e nas quais ocorre o
maior número de “Setup’s”.
As linhas de montagem são constituídas por diversas máquinas, equipamentos e estruturas que
ocupam uma dimensão de aproximadamente 264 m2 e têm um “layout” como o representado na
figura.

Figura 2 – Layout da linha 17, montagem de aerossóis

2.1

Aerossol

O aerossol é uma embalagem vulgarmente designada por lata, para diversos fins.
A matéria-prima maioritariamente gasta na elaboração dos aerossóis é a folha flandres. A folha
flandres usada na ColepCCL é proveniente do Japão, Estados Unidos e Brasil.
O corpo do aerossol é constituído por folha flandres soldada, formando uma virola. A este corpo
são cravados os componentes, fundos e cúpulas, que dão origem ao aerossol final.
6
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Os componentes para a produção do aerossol são provenientes da área de estampagem da fábrica.

Figura 3 – Aerossóis

2.2

Constituição da linha de montagem

Da constituição da linha de montagem 17 consta uma máquina de soldar, que é alimentada com
folha flandres cortada com as medidas adequadas para fazer a lata que se pretende. Dali sairá a
lata já soldada pronta para a aplicação de verniz interno, nas reservas de soldadura (se
necessário), e externo. Para curar o verniz, as latas passam por uma sequência de fornos
horizontais e, de seguida, para o transportador elevador que as levará a percorrer os quatro
transportadores aéreos seguintes. Estes transportadores, por sua vez, levarão os corpos até às duas
cravadeiras da linha, que são abastecidas de componentes, fundos e cúpulas, para serem cravados
nos corpos.

Figura 4 – Componentes: Fundos e Cúpulas, respectivamente, provenientes da área de
estampagem
À saída da cravadeira encontra-se um transportador horizontal que funciona por gravidade e que
encaminha as latas até a um outro transportador que, por sua vez, dá entrada das latas na máquina
de testes.
7
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A máquina de testes de estanquecidade automática testa as latas relativamente a um problema de
processo nos aerossóis, que são as causas das fugas, ou seja, pequenas fugas na lata que
provocam o seu esvaziamento. Para além desta máquina existe ainda na linha uma máquina de
ensaios manual onde se pode detectar as micro-fugas.
Depois da passagem por mais um transportador, os aerossóis são encaminhados para mais um
transportador elevador que os levará até à zona de embalagem, o paletizador. O paletizador é
responsável por acamar os aerossóis em paletes de acordo com a especificação do cliente.

2.3

2.3.1

Descrição de máquinas e equipamentos constituintes de uma linha de montagem

Máquina de Soldar

A máquina de soldar é, talvez, o equipamento mais importante da linha e aquele que dá início ao
processo de construção de um aerossol.
A máquina de soldar, a primeira máquina da linha, é um equipamento automático de soldadura
por pontos, responsável pelo enrolamento e soldadura do corpo que vai formar a embalagem.
Imediatamente à saída da máquina encontra-se a estação de envernizamento.

Figura 5 – Máquina de Soldar
As folhas (corpo de aerossol) são separadas e puxadas por um grupo de ventosas da pilha do
alimentador, depois empurradas para os rolos de transporte pelos dedos de introdução. Passam
pelo detector de dupla espessura onde, caso sejam detectadas mais do que uma folha, estas são
8
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expulsas para uma caixa. Após atravessar o detector de dupla espessura, a folha passa pelo
desfibrador para eliminação de tensões e preparação do enrolamento, onde é “dobrada”
momentaneamente, depois é conduzida à estação de enrolamento, onde é enrolada pela acção de
rolos. Os “dedos” das correntes encarregam-se de empurrar a folha enrolada até aos rolos de
soldadura. A ferramenta de calibração recebe o corpo enrolado e ajusta a sobreposição
especificada para a operação de soldadura. De seguida, guia-o para a estação de envernizamento.
2.3.2

Cravadeira

O corpo, depois de soldado e de lhe ser aplicado verniz nas reservas de soldadura, passa no forno
e é transportado até à entrada da cravadeira.
A cravadeira é a máquina que faz a cravação dos componentes ao corpo de aerossol, e a máquina
de onde o aerossol já sai com o formato final.
A cravação é o processo de criação de um fecho hermético, mediante a união da “tampa”
(componente) ao corpo da lata.

Figura 6 – Cravadeira
Uma cravação dupla, que é a usada na produção de aerossóis, é o processo de união mecânica
metal-metal, formado pelo enrolamento mecânico de 5 espessuras de metal: 3 do componente e 2
9
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do corpo. Durante o processo de união as espessuras da folha são comprimidas firmemente, de
forma a criar um fecho hermético, isto é, sem passagem de ar.

Espessura do
componente

Espessura do
corpo da lata

Figura 7 – Cravação dupla
No caso dos aerossóis, a máquina de cravação opera na seguinte sequência:
1ª Estação- Formação da beira e do “necker”- A Beira é a extremidade do corpo que vai ser
“enrolada”, envolvida pela extremidade (orla) do componente. O “Necker” (pescoço) é uma
redução efectuada na virola para reduzir o diâmetro do corpo soldado, de modo que a cravação no
final não sobressaia em relação ao corpo;
2ª Estação- Cravação do fundo.
3ª Estação- Cravação da cúpula.
O corpo, quando entra na cravadeira, é entregue por um sem fim de alimentação às cabeças de
execução de Necker e Beira. Por acção de um rolo e de uma cabeça com anel móvel oscilante e
com as folgas previamente definidas são efectuados a beira de cravação e uma retracção da zona,
a que chamamos “necker”. A lata passa, então, para a estação de cravação de fundo, na qual o
fundo é alimentado automaticamente para a lata e é cravado por acção de rolos de cravação.
Todas as estações de trabalho são constituídas por 2 cabeças, que permitem uma produção de
cerca de 120 latas/min.
2.3.3

Máquina de Testes

Depois de formada a embalagem, esta segue em linha para a máquina de testes. A máquina de
testes tem como principal objectivo detectar a presença de fugas ou micro-fugas nos aerossóis.
Aqui, os aerossóis entram dentro de um autoclave e enchem-se de ar. É, então, que um
dispositivo electrónico detecta a eventual existência de diferenças de pressão entre o exterior e o
interior do aerossol.
Com o objectivo de produzir bem, à primeira vez, com a máxima produtividade e, precisamente,
porque um recipiente “sob pressão” pode representar uma fonte de perigo para o consumidor é
que a ColepCCL tem um especial cuidado com a segurança do produto, testando todos os
aerossóis a 100%.
10
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Durante o tempo em que a embalagem fica submetida a uma dada pressão, um sensor de pressão
detectará uma eventual fuga de ar proveniente da lata e encarregar-se-á de a rejeitar e,
consequentemente, expulsar o aerossol da linha.

Figura 8 – Máquina de Testes
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2.3.4

Paletizador

Depois de sair da máquina de testes as embalagens são transportadas até à zona de embalagem, o
paletizador. O paletizador é o equipamento que finaliza a linha de montagem e que dispõe os
aerossóis em camadas, em paletes de diferentes tipos, conforme as especificações dos clientes.
As embalagens dão entrada no paletizador através de um transportador de formação de filas, são
deslocadas por um desviador de entrada e, seguidamente, por um arrastador de filas. Um elevador
de cabeça magnética encarrega-se de transportar as embalagens até uma palete, que se encontra
armazenada no armazém de paletes. O elevador de palete encarrega-se de descer a palete à
medida que as camadas de aerossóis vão sendo preenchidas e um colocador de separadores
coloca os separadores de cartão no cimo de cada camada de aerossóis.
Para finalizar, a palete passa para um transportador de saída, onde vai ser recolhida pelo
empilhador, que a levará até ao equipamento de colocação de manga plástica, que termina a
embalagem da palete.
Transportador de
folha cortada

Máquina de Soldar
Transportador

Bobine
do fio
de
cobre

Zona de alimentação
de folha

Unidade
de corte

Máquina de
Testes

Unidade de
aplicação de
verniz exterior

Fornos

Paletizador

Zona de cravação

Unidade de
embalagem

Figura 9 – Exemplo de uma linha de montagem com paletizador automático no final
No Anexo M será feita a descrição mais pormenorizada do processo de produção de um aerossol,
desde a zona de corte primário da folha até à zona de embalagem.
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3

3.1

Optimização dos tempos de Setup nas linhas de montagem de
Aerossóis

Descrição do problema – ”Setup”

Como referido no primeiro capítulo, as paragens para “Setup”, se não forem optimizadas,
constituem uma barreira ao sector de produção. Contudo, os “Setup’s” não podem ser eliminados
da envolvente de produção.
O termo “Setup” tem vindo a ganhar importância com o passar dos tempos, visto que, com o
desaparecimento dos stocks, onde só se produz por encomenda, obriga à existência de ordens de
fabrico cada vez mais curtas e à necessidade de mudar mais frequentemente de série de fabrico, o
que implica a existência de “Setup’s”.
Face a uma política empresarial que contraria a existência de stocks e apoia a satisfação total dos
clientes, e à grande variedade de aerossóis produzidos na ColepCCL Portugal, torna-se
impossível a inexistência de “Setup’s”.
Os “Setup’s”, se não forem organizados e metódicos, influenciam negativamente a produção e
implicam o aparecimento de aspectos tão negativos como o atraso de uma encomenda para um
cliente.
Uma vez que os “Setup’s” não podem ser eliminados do meio produtivo, resta-nos optimizá-los e
organizá-los de forma a eliminar perdas de tempo desnecessárias e, consequentemente, aumentar
o tempo produtivo. É neste princípio que se baseia a metodologia SMED aplicada neste projecto
de estágio.

3.2

Metodologia SMED

Num mundo onde a concorrência impõe que sejamos cada vez mais exigentes e onde os atrasos
são quase inaceitáveis, surge a necessidade de reduzir drasticamente os tempos improdutivos.
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Neste contexto, surge a importância da redução dos tempos de mudança de linha, para elaboração
de outro formato de aerossol, tempo de “Setup”.
Tendo em conta a necessidade de não se produzir para stock, a procura dos clientes de uma
grande variedade de produtos em quantidades exactas, e visto que os clientes esperam por
qualidade, bom preço e entregas rápidas, surge o SMED, que permite às empresas atender a estas
necessidades, tornando rentável a produção em pequenos lotes.

Consequências dos Setups demorados

Quando os
Setups são
“fatalidades”

Muda-se o
menos
possível

Produzem-se
grandes lotes

Stocks de
produto
acabado e
semi-acabado

• Aumento dos
custos com
imobilizado

Baixa
flexibilidade

Cliente tem
de esperar

• Custos com
armazenagem
• Riscos inerentes
aos stocks:
degradação, desuso

Sujeitos a
grandes
atrasos

Empresa menos
Competitiva

Necessário
prever as
necessidades
dos clientes

Sensível a
erros

Figura 10 – Consequências dos “Setup's” demorados
A metodologia SMED, “Single Minute Exchange of Die”, foi uma metodologia criada pelos
Japoneses, mais propriamente no grupo Toyota por “Shigeo Shingo”, que tem como base a
redução e optimização do “Setup” de equipamentos industriais.
SMED, na sua definição original, significa mudança de ferramenta em menos de 10 minutos,
utiliza-se na análise e melhoria do tempo perdido nas mudanças de série de fabrico e funciona
trabalhando em equipa.
O objectivo do SMED é reduzir o tempo total de perda de eficiência, causado pela mudança de
série de fabrico. Ou seja, reduzir os desperdícios de tempo e de produção, desde que se pára a
produção para mudar de ordem de fabrico até à produção de nova ordem de fabrico.
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Gráfico 1 – Objectivo do SMED
O termo de “Setup” representa todas as intervenções efectuadas na linha de montagem, devido à
mudança de ordem de fabrico. A duração do “Setup” é representada pelo tempo que vai desde o
final de uma ordem de fabrico até à produção do primeiro produto conforme da nova ordem de
fabrico.
Existem vários tipos de “Setup’s”, dos quais são exemplo: mudar o cunho de uma prensa, mudar
o enchimento de garrafas SuperBock para Carlsberg, mudança de acabamento numa prensa de
aglomerado revestido, mudar a altura de uma lata numa linha de montagem de aerossóis (que
incorpora o caso em estudo) ou até mesmo, mudar os pneus de um Fórmula 1.

Antes do SMED

Depois do SMED

Mudança típica: 5-10 minutos

Mudança típica: 5-10 segundos

Figura 11 – Exemplo de um “Setup”
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A aplicação da metodologia SMED depende do desenvolvimento de cinco etapas fundamentais.
A primeira fase passa pelo estudo do trabalho, que consiste no registo e classificação de
elementos de trabalho através de vídeos, fotos ou cronometragens.
A segunda fase consiste na separação do trabalho interno do externo, isto é, separar o trabalho
que pode ser feito com a máquina a trabalhar, do trabalho que tem que ser realizado
obrigatoriamente com a máquina parada.
A etapa que acarreta maior dificuldade é a terceira, que consiste na transformação de trabalho
interno em trabalho externo. Acções do tipo pré-aquecimento, pré-montagem, regulações prévias
caracterizam esta etapa.
A quarta fase, que representa a parte mais prática de todo o projecto SMED, consiste na redução
do trabalho interno através de simplificações de fixações e apertos, eliminação de ajustes e
afinações, trabalho em paralelo, etc. A Figura 12 constitui um exemplo de uma simplificação, que
consiste na substituição de um parafuso normal, que necessita do uso de ferramenta para ser
desapertado, por apertos rápidos que não requerem o uso de ferramenta.
Por último, a quinta fase consiste na redução do trabalho externo, melhoria da logística de
suporte, melhoria da manutabilidade e melhoria da instrução dos operadores. São exemplos da
redução de trabalho externo, a organização e arrumação de ferramentas, a melhoria nas tarefas de
limpeza e manutenção de peças.

Figura 12 – Exemplo de uma simplificação
No âmbito do estudo e da prática da metodologia SMED, principalmente enquadrada na última
fase desta metodologia, surge outra metodologia, a dos “5S”.

3.3

Metodologia 5S

A metodologia 5S funciona como um meio e como um incentivo para a prática da melhoria
contínua. O 5S é uma ferramenta simples e eficaz, importante no âmbito da melhoria contínua e
16

Optimização de Tempos de Setup

também para a detecção e resolução de problemas. Trabalho eficiente e qualidade requerem um
“ambiente” limpo e arrumado, segurança e disciplina.
O 5S pode ser implementado como um plano estratégico que, ao longo do tempo, passa a ser
incorporado na rotina da organização, contribuindo para a conquista da Qualidade Total e tendo
como vantagem o facto de provocar mudanças comportamentais em todos os níveis hierárquicos.
Dado que muitos dos conceitos da Qualidade Total se fundamentam na teoria da melhoria
contínua – kaizen: kai (mudança) e zen (para melhor) – numa primeira etapa é necessário
estabelecer a cultura para tal mudança, usando, então, como programa básico o programa 5S,
tendo como objectivos principais:
•

melhoria do ambiente de trabalho;

•

prevenção de acidentes;

•

incentivo à criatividade;

•

redução de custos;

•

eliminação do desperdício;

•

desenvolvimento do trabalho em equipa;

•

melhoria das relações humanas;

•

envolvimento e motivação dos colaboradores para os princípios da melhoria contínua;

•

melhoria da qualidade de produtos e serviços;

•

preparação de cada trabalhador para a manutenção das condições do seu local de trabalho.

As Etapas dos 5S

O nome 5S provém da primeira letra de cinco palavras em japonês: seiri, seiton, seiketsu e
shitsuke. Este conceito surgiu no Japão na década de 50:
SEIRI – triagem, selecção
SEITON – arrumação, ordenação
SEISO – limpeza, manutenção
SEIKETSU – normalização, padronização
SHITSUKE – disciplina

17

Optimização de Tempos de Setup

É o céu?

Não, é
ColepCCL

a

Figura 13 – 5 etapas dos 5S’s
1. Triagem- Consiste na distinção entre itens necessários e desnecessários, determinação da
frequência de uso de todos os itens, identificação de fontes de sujidade e eliminação de
itens não necessários. Com isto consegue-se maior disponibilidade de espaço, redução do
desperdício, diminuição do risco de acidentes e eliminação do excesso de materiais.
2. Arrumação- “Cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa”. Consiste na análise da
situação actual, no estudo de como armazenar os materiais e objectos, e na determinação
de onde os localizar. A arrumação tem como principais objectivos a facilidade em
localizar, armazenar e aceder a materiais e objectos, sobretudo a economia de tempo.
3. Limpeza- Desenvolvimento de actividades de limpeza para restaurar e manter as
condições da área de trabalho. As actividades de limpeza podem ser de dois tipos: visuais
ou físicas. As visuais consistem na verificação da ordenação dos materiais, certificação de
que estão arrumados no local apropriado e em condições perfeitas de trabalho. As físicas
consistem na limpeza de pó, chão, ferramentas e máquinas.
4. Normalização- “Manter a organização, arrumação e limpeza do local de trabalho”.
Processo de revisão e sistematização das três etapas anteriores, ajuda a torná-las um
hábito. Assenta no desenvolvimento de procedimentos e normas, para garantir o uso de
melhores práticas.
5. Disciplina- Assegura a manutenção e integração das etapas anteriores (manter o local de
trabalho eficiente e seguro) nos hábitos e atitudes dos colaboradores. Fomenta o hábito da
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aplicação dos 5S, pró-actividade e comprometimento. O efeito da melhoria contínua leva
à diminuição do desperdício e a melhor qualidade.
Concluindo, o 5S é simples de ser implementado, tem baixo custo e apresenta resultados a curto
prazo. Possibilita a todos os colaboradores da organização a oportunidade de se envolverem e
manifestarem quanto aos projectos e objectivos da organização. É, portanto, um processo que
envolve toda a organização, independentemente do cargo que o colaborador desempenha,
constituindo também uma oportunidade de descobrir na organização novas lideranças e novos
talentos que não devem deixar de ser aproveitados.

ANTES...

DEPOIS...

Figura 14- Exemplo de uma aplicação prática de 5S

3.4

Fases de um Projecto de Melhoria

O desenvolvimento de qualquer tipo de projecto de melhoria envolve várias fases e etapas que
devem ser devidamente descortinadas e cumpridas. A primeira fase é a de preparação do
projecto, da definição e identificação dos objectos de melhoria e que consiste em:
- recolha de dados de produção e paragens (identificação dos equipamentos e situações mais
problemáticas)
- problemas de qualidade
- micro-paragens da linha (ou equipamento)
- definição dos objectivos e finalidades a atingir
- problemas de segurança
Complementarmente deve ser formada uma equipa de projecto multidisciplinar e adequada
(produção, manutenção, qualidade, outros...), devem ser promovidas formações em equipa para
discussão de assuntos relacionados com o projecto e devem ser definidos prazos, objectivos e
produções.
Formada a equipa de trabalho, passa-se para a segunda fase do projecto, que consiste na acção
“Kaizen”, ou seja, na introdução inicial aos conceitos de melhoria contínua que permite:
- fomentar a aprendizagem e aquisição de conhecimentos por parte dos elementos da equipa
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- incentivar o trabalho em equipa
- ponto de partida para a execução da acção do projecto de melhoria
Uma vez introduzido o conceito de melhoria, resta aplicar no terreno os conceitos da melhoria
contínua adequados ao projecto que consistem em:
- identificação e eliminação do desperdício
- mapear os Fluxos de material - detecção de oportunidades
-5S
- eliminação / minimização das causas de paragem
- eliminação das causas dos problemas de qualidade
- SMED (técnica japonesa para redução dos tempos de setup - “câmbios”)
De uma forma complementar, deve ser apoiado e fomentado a resolução dos problemas de
segurança que paralelamente existam, o desenvolvimento dos planos de manutenção preventiva e
de 1º escalão e a implementação da manutenção de 1º escalão.
Por último, surge a fase final de desenvolvimento do projecto de melhoria, que consiste na
monitorização, à qual são subjacentes as seguintes etapas:
- apresentação e discussão de resultados
- avaliação do projecto
- normalizar após melhorias as ideias originadas e decorrentes da discussão, e sugestões dos
elementos da equipa
- fomentar a replicação das melhorias/soluções em máquinas/linhas semelhantes
- difundir os conceitos e os projectos por toda a fábrica
- manter a observação sobre a evolução da linha/equipamento após o projecto
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4

4.1

Análise de Dados

Fontes de Informação de “Setup’s”

Para o sucesso de um projecto de melhoria é obrigatório passar pela análise prévia de dados. A
análise de dados tem como principal objectivo o estudo do histórico e a identificação de eventuais
pontos críticos a nível de tempos de “Setup”.
Na ColepCCL são usadas duas fontes de informação distintas, que são dois tipos de software
empresarial: o SAP e o Gentia.
O SAP é um software de gestão que engloba todos os departamentos e sectores da fábrica, mas
que, no que respeita a “Setup’s”, só entrou em funcionamento em Agosto de 2005. A introdução
de informação no departamento de manutenção do SAP é feita através de ordens de avaria que,
por sua vez, são geradas por notas de avaria, abertas cada vez que existe um “Setup” ou uma
avaria na linha de montagem pelos mecânicos ou pelos chefes de equipa. No software, SAP,
regista-se a data de abertura da nota e respectiva hora, o número da nota e ordem de fabrico, a
descrição do tipo de Setup, a duração da paragem de linha, a hora e a data de início e de fim da
avaria e o autor da nota.
O Gentia é um outro software usado na ColepCCL para gestão da produção, controlo de paragens
de linha, respectivas causas e tempos, não tão complexo como o SAP. Permite controle de tudo o
que é produção e manutenção, e ainda da eficiência operacional (OEE) das linhas de produção.
Este sistema é “alimentado” com dados recolhidos dos mapas de produção, disponíveis em todas
as linhas de montagem e estampagem de aerossóis, de preenchimento obrigatório por parte dos
operadores, por cada turno de trabalho. Nestes mapas consta o número da ordem em produção e
respectivo formato do aerossol, a hora de início e de fim de produção de cada ordem, a sucata, o
tipo de paragem e respectivo tempo, e o número do operador. O registo do tipo de paragem no
sistema é feito através de códigos, que se encontram listados nas linhas de produção, visto que
cada tipo de paragem tem um código associado. Esta lista de códigos pode ser consultada no
Anexo A.
Apesar do sistema SAP ser um software bastante complexo, depara-se com alguns problemas
resultantes da falta de precisão no tempo real de “Setup”. Por vezes, a hora de fim de avaria ou de
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fim de “Setup” não coincide com a duração da paragem da linha, mas sim com o tempo que o
mecânico esteve na linha de montagem e não quando acabou de efectuar o “Setup”. Para além
deste tipo de problemas o registo de tempos de “Setup” no SAP só teve início a partir de Agosto
de 2005, passando por uma fase de adaptação ao sistema por parte dos operadores, atingindo
apenas uma fase de estabilização em meados de Outubro. Efectuou-se uma pequena análise aos
dados retirados do SAP e, em comparação com os dados retirados do Gentia em número de
“Setup’s”, verificou-se uma diferença de cerca de metade em alguns períodos no número de
“Setup’s” que não foram registados no SAP (Tabela 3). Por esta razão, e por não se poder
efectuar um estudo do historial de tempos de “Setup” para o período que se pretendia, optou-se
por realizar a análise de dados através do Gentia.

1/8/2005 a 17/3/2006
1/8/2005 a 30/12/2005
Janeiro + Fevereiro (2006)
17/11/2005 a 17/3/2006 ( “Setup” Altura)
17/11/2005 a 17/3/2006 (“Setup” Diâmetro)

Nº de “Setup's”
Linha 17
SAP
Gentia
115
230
70
174
24
58
40
43
3
6

Tabela 3 – Diferença do nº de “Setup’s” entre as duas fontes de informação
Apesar de se ter optado pela análise de dados através do Gentia, isto não significa que este
sistema seja perfeito, mas apenas o mais fiável. Este software apresenta algumas falhas, pois é
um sistema que se baseia exclusivamente em dados de recolha manual e, portanto, está sujeito a
erros de preenchimento de mapas ou falta de preenchimento. Outro grande defeito do Gentia e
que lhe diminui a fiabilidade é o facto de somar todas as mudanças que ocorrem no mesmo turno
de trabalho com o mesmo código, quer em número, quer em tempo, dificultando a identificação
de cada tipo de mudança.

4.2

Análise de dados

A análise de dados, ponto de arranque do projecto, baseou-se nos dados do ano de 2005 e no
primeiro trimestre de 2006 para as linhas de montagem 7 e 17. As mudanças para “Setup”
retiradas do sistema Gentia foram classificadas em três tipos diferentes: “a”- mudança de altura,
“d”- mudança de diâmetro e “o”- mudança de ordem (componentes, paletizador, placas de
cravação).
Como já foi referido anteriormente, a análise de dados de mudança foi realizada tendo como base
os dados recolhidos no Gentia e uma parte dos valores estranhos foram verificados com base na
consulta dos mapas de produção. Todos os valores “anormais”, com erros de registo
comprovados e que não eram relevantes para a análise, foram retirados.
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4.2.1

Análise de dados de 2005

Tempo (min)

De uma primeira análise aos dados de 2005, referentes às linhas de montagem 7 e 17, atendendo
à observação dos Gráficos 2 e 3, concluí-se que o ponto crítico a nível de tempos de “Setup” é a
mudança de altura.
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Gráfico 2 – Tempo total de cada tipo de “Setup” por mês, na Linha 17, no ano de 2005
Os tempos de mudança de altura ao longo dos meses distribuem-se de uma forma muito irregular,
apresentando alguns picos, de que é exemplo o mês de Março. Apesar de no mês de Março terem
ocorrido o mesmo número de “Setup’s” do que no mês de Novembro, em tempo é muito superior
ao mês de Novembro. A causa deste pico temporal tão elevado é a ocorrência de uma mudança
de altura que demorou quatro horas, devido a uma avaria, e outra mudança levou três horas,
devido a ajustes e afinações.
Todos estes picos podem ter origem em factores como: o excesso de encomendas, a sobrecarga
da linha de montagem, a ineficiência da linha, a ocorrência de avarias aquando das mudanças, o
número insuficiente de mecânicos e operadores para a mudança, e ainda o facto de as mudanças
que atravessam dois turnos de trabalho chegarem a demorar o dobro do tempo.
O mês de Novembro também contribui para esta irregularidade de tempos, visto que está
sobrecarregado de “Setup’s” de altura. Este peso atribuído às mudanças de altura tem origem no
facto de ter havido um pico de encomendas neste mês e de a linha nº 17 ter estado em laboração
contínua.
No mês de Novembro ocorreu também um pico de “Setup’s” de diâmetro, que teve origem em
dois “Setup’s” com tempos fora do normal, cerca de 6 horas, quando o tempo médio de setup de
diâmetro dos restantes meses desta linha ronda as 4 horas.
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As linhas de montagem chegam a estar paradas para “Setup” cerca de 7% do tempo total de
produção, o que representa muito para a competitividade da empresa. As mudanças de altura são
as mais frequentes e as que absorvem maior tempo de paragem de linha, pois, para além das
mudanças de peças e ferramentas, estão sujeitas a grandes ajustes e afinações.
O mesmo acontece com a linha 7, onde as mudanças de diâmetro são pouco frequentes mas as de
altura constituem um grande volume de tempo de paragem.
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Gráfico 3 – Tempo total de cada tipo de “Setup” por mês, na Linha 7, no ano de 2005

Observando o Gráfico 3, verifica-se um grande aglomerado de “Setup’s” de altura em Setembro,
já que ocorreram algumas mudanças que atravessaram dois turnos de trabalho e, portanto,
levaram mais de 2 horas. O mesmo aconteceu no mês de Dezembro, em que a empresa se
deparou com um período de poucas encomendas e, por isso, surgia a necessidade de mudar a
linha com maior frequência.
Apesar de o maior peso de tempos ser atribuído às mudanças de altura, não podemos ignorar as
mudanças de ordem de fabrico e as mudanças de diâmetro.
As mudanças de ordem são muito frequentes em todos os turnos de produção e representam um
tempo de mudança que varia entre os 5 e os 120 minutos. Estas oscilações podem ser oriundas de
ajustes e afinações, de alguma avaria que ocorre aquando da mudança de ordem, à inexperiência
do operador que se encontra na linha e, ainda, à falta de material para a ordem seguinte. Por
exemplo, quando ocorrem mudanças de material, os componentes branco esmalte têm tendência a
riscar e precisam de uma série de ajustes e afinações, quando o aerossol leva verniz interior é
necessário fazer o ajuste da quantidade de verniz a aplicar, por vezes quando se muda de ordem é
necessário mudar o paletizador que demora em média 20 minutos, e ainda as pressões de
cravação variam para diferentes tipos de aerossol, o que obriga à mudança das placas de
cravação.

24

Tempo (min)

Optimização de Tempos de Setup

140
120
100
80
60
40
20
0
Nº de Observações

Gráfico 4 – Tempo de cada “Setup”, devido a mudanças de ordem, na Linha 17, no ano de 2005
As mudanças de ordem na linha de montagem nº 7 são também muito frequentes em todos os
turnos de produção e apresentam um tempo de mudança que varia entre os 4 e os 120 minutos.
Comparada com a linha 17, esta linha apresenta uma maior variabilidade de tempos de mudança
de ordem, o que se acentua mais no primeiro e último trimestre do ano, conforme pode ser
observado no Gráfico 5. Esta variabilidade tem origem no facto da linha 7 mudar de placas de
cravação (entre 12, 15 e 18 bar) com muita frequência; de usar muitos componentes branco
esmalte onde, por vezes, o prolongamento da mudança se deve não à mudança mas sim aos
componentes; as mudanças de paletizador também são muito mais frequentes do que na linha 17;
na mudança de ordem ocorre muitas vezes não só a troca de componentes mas também a adição
de verniz interior.
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Gráfico 5 – Tempo de cada “Setup”, devido a mudança de ordem, na Linha 7, no ano de 2005
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As mudanças de diâmetro são muito frequentes na linha 17, ao contrário da linha 7, onde, durante
todo o ano de 2005 ocorreram apenas três mudanças deste tipo. A pouca variabilidade existente
na linha 7, a nível de mudanças de diâmetro, prende-se com o facto desta linha trabalhar apenas
com dois diâmetros diferentes, o ø65 e o ø57 e, de entre estes, os aerossóis de ø65 são os que
têm mais procura. A linha 17 apresenta maior variabilidade a nível deste tipo de mudanças, pois é
uma linha mais flexível, que trabalha com quatro diâmetros diferentes: ø45, ø49, ø52 e ø57.
Nesta linha estamos a falar de um número de 14 mudanças ao longo de todo o ano de 2005, o que
não é muito, quando comparado com 171 mudanças de ordem ou 83 mudanças de altura.
Os “Setup’s” de diâmetro não são significativos em número, mas sim a nível de duração, pois são
os que levam mais tempo, uma média de aproximadamente quatro horas na linha 17 (Tabela 4), e
três na linha 7. Portanto, tal como os outros “Setup’s”, estes também têm de ser optimizados.

Tipo de “Setup”

Duração (min)

Duração (horas)

altura

120

2.0

diâmetro

259

4.3

ordem

25

0.4

Tabela 4 – Tempo médio por tipo de Setup da Linha 17 no ano de 2005
4.2.2

Análise de dados do 1º trimestre de 2006

Tempo (min)

Na análise ao primeiro trimestre de 2006 as conclusões são semelhantes às do ano de 2005.
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Gráfico 6 – Tempo total de cada tipo de Setup por mês, na Linha 7, no 1º trimestre de 2006
A linha 7 comporta-se, no ano de 2006, de forma semelhante ao ano de 2005, não há mudanças
de diâmetro no primeiro trimestre, as mudanças de altura são frequentes e representam um grande
26

Optimização de Tempos de Setup

Tempo (min)

peso a nível temporal, e as mudanças de ordem são muito frequentes, devido aos factores que já
foram referidos anteriormente (Gráfico 6).
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Gráfico 7 – Tempo total de cada tipo de Setup por mês, na Linha 17, no 1º trimestre de 2006
Na linha 17, tal como no ano de 2005, os “Setup’s” de altura são muito frequentes mas não com
tanta relevância como no ano de 2005. As mudanças de ordem têm um peso bastante
significativo, são muito frequentes e com grande variabilidade (Gráfico 7). Este factor tem
origem no facto de, com o registo dos “Setup’s” no “SAP” em fase estável, ter-se começado a
registar os “Setup’s” de ordem com maior assiduidade nos mapas de produção. As mudanças de
diâmetro acontecem com maior frequência na linha 17 do que na 7, devido a esta ser uma linha
bastante flexível, demorando em média quatro horas e meia (Tabela 5).

Tipo de Setup

Duração (min)

Duração (horas)

Nº de setup’s

altura

73

1.2

23

diâmetro

270

4.5

2

ordem

25

0.4

70

Tabela 5 – Tempo médio por tipo de “Setup” e número de “Setup’s” da Linha 17, no 1º trimestre
de 2006
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4.2.3

Comparação entre o 1º Trimestre de 2005 e o 1º Trimestre de 2006

Comparando o comportamento das durações dos “Setup’s” efectuados no primeiro trimestre de
2005 com os efectuados no primeiro trimestre de 2006, verifica-se que o tempo médio do “Setup”
de altura desceu consideravelmente, apesar de um aumento significativo do número de “Setup’s”
no ano de 2006, que em alguns casos triplicou.

Tipo de Setup

Duração (min)

Duração (horas)

Nº de setup’s

altura

130

2.2

21

diâmetro

240

4.0

2

ordem

22

0.4

22

Tabela 6 – Tempo médio por tipo de “Setup” e número de “Setup’s” da Linha 17, no 1º trimestre
de 2005
As mudanças de ordem representam esse aumento significativo em número e em tempo total,
pois em 2005 havia muitas mudanças deste tipo que não eram registadas. Os tempos médios de
mudança de ordem e de diâmetro mantiveram-se constantes entre 2005 e 2006.
Tipo de Setup

Duração (min)

Duração (horas)

Nº de setup’s

altura

183

3.0

16

diâmetro

...

...

0

ordem

22

0.4

38

Tabela 7 – Tempo médio por tipo de “Setup” e número de “Setup’s” da Linha 7, no 1º trimestre
de 2005
Na linha 7 o número de “Setup’s” que ocorreram no primeiro trimestre de 2005 é inferior às que
ocorreram em igual período na linha 17 (comparar Tabelas 7 e 6). Apesar de as mudanças de
ordem serem muito superiores, em número, às da linha 17, os tempos médios mantiveram-se
constantes, o que já não se verificou com as mudanças de altura, em que o tempo médio de
mudança é superior ao da linha 17. Estas variações temporais têm origem no facto de a linha 17
ser uma linha mais mecânica do que a linha 7, e da linha 7 ser uma linha que necessita de mais
ajustes e afinações.
Comparando iguais períodos de anos diferentes, os anos de 2005 e 2006, verifica-se que o
número de “Setup’s” de altura duplicaram e os de ordem quase triplicaram (comparar Tabelas 8 e
7). Este aumento deve-se a uma sobrecarga de encomendas para o diâmetro 65 produzido na
linha 7, o que provocou um aumento de mudanças. Contudo, em relação ao ano anterior, o tempo
médio de mudança de altura diminuiu para metade, o que se traduz num ponto satisfatório e
oportuno para melhoria e optimização.
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Tipo de Setup

Duração (min)

Duração (horas)

Nº de setup’s

altura

92

1.5

38

diâmetro

...

...

0

ordem

25

0.4

94

Tabela 8 – Tempo médio por tipo de “Setup” e número de “Setup’s” da Linha 7, no 1º trimestre
de 2006
4.2.4

Análise de ocorrência de “Setup’s” nos dias da semana

Na linha de montagem 7 verifica-se uma ligeira tendência para que os “Setup’s” ocorram com
mais frequência à Terça-Feira e Quarta-Feira (Gráfico 8).

nº de stp's/dia da semana
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Gráfico 8 – Número de “Setup’s” em cada dia da semana na Linha 7, no ano de 2005
O mesmo acontece na análise trimestral para o maior número de ocorrências por dia da semana,
constatando-se que, no primeiro trimestre de 2005, os dias em que se efectuam mais “Setup’s”
são a Terça-Feira e a Quarta-Feira (Tabela 9).

Dia

Nº de “Setup’s”

Segunda-Feira

6

Terça-Feira

13

Quarta-Feira

15

Quinta-Feira

11

Sexta-Feira

13

Tabela 9 – Número de “Setup’s” efectuado em cada dia da semana na Linha 17, no 1º trimestre
de 2005
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Na linha de montagem 17 verifica-se uma ligeira tendência para que os “Setup’s” ocorram com
mais frequência à Quinta-Feira e Quarta-Feira (Gráfico 9).
nº de stp's/dia da semana
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Gráfico 9 – Número de “Setup’s” em cada dia da semana na Linha 17, no ano de 2005
Em relação ao primeiro trimestre de 2005, na linha 17, a tendência da carga de “Setup’s” se
registar predominantemente à Quarta-Feira e Quinta-Feira transferiu-se para a Quinta-Feira e
Sexta-Feira.

Dia

Nº de “Setup’s”

Segunda-Feira

5

Terça-Feira

7

Quarta-Feira

9

Quinta-Feira

14

Sexta-Feira

10

Tabela 10 – Número de “Setup’s” efectuado em cada dia da semana na Linha 7, no 1º trimestre
de 2005
À semelhança do ano de 2005, existe uma tendência evidente para que o maior número de
“Setup’s” efectuados durante o primeiro trimestre de 2006, na linha 7, ocorra à Quarta-Feira
(Gráfico 10). Como para outros períodos, as mudanças ao Sábado e Domingo, são poucas ou
quase inexistentes, pois as linhas só trabalham ao fim-de-semana em casos excepcionais, quando
existe uma sobrecarga de encomendas, evitando-se que as mudanças sejam realizadas nestes dias,
pois os recursos não o permitem.
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Gráfico 10 – Número de “Setup’s” em cada dia da semana na Linha 7, no 1º Trimestre de 2006
Em relação ao primeiro trimestre de 2006, na linha 17, em que a tendência da carga de “Setup’s”
se registava predominantemente à Quinta-Feira e Sexta-Feira, no primeiro trimestre de 2005, esta
desviou-se para a Quarta-Feira e Sexta-Feira (Tabela 11).

Dia

Nº de “Setup’s”

Segunda-Feira

12

Terça-Feira

16

Quarta-Feira

26

Quinta-Feira

19

Sexta-Feira

22

Tabela 11 – Número de “Setup’s” efectuado em cada dia da semana na Linha 17, no 1º trimestre
de 2006
Nesta análise ao ano de 2005 e ao primeiro trimestre de 2006 verifica-se, mais uma vez, o
aumento do número de “Setup’s” em relação ao ano de 2005.
Os “Setup’s” são realizados maioritariamente à Quarta-Feira e à Quinta-feira. Isto deve-se a uma
questão de planeamento que evita, como já foi referido, os “Setup’s” ao fim de semana. Tal devese à necessidade de carregar os aerossóis maioritariamente à Sexta-Feira, de forma a dar tempo à
litografia de nos fornecer a folha necessária para a produção. Tudo isto faz com que os “Setup’s”
se efectuem com grande frequência a meio da semana.
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5

Aplicação prática da metodologia SMED

Com a aplicação prática de um projecto SMED pretende-se, no final, obter algo semelhante a:

Consequências dos Setups rápidos

Setups
rápidos

Muda-se
quando é
necessário

Menores
inventários

Produzem-se
pequenos
lotes
Cliente
mais
satisfeito

Baixos custos em
imobilizado
financeiro:

Flexibilidade

Desnecessário prever as
necessidades dos
clientes. Pedidos
processados “na hora”

• armazenagem
• produto acabado

Empresa mais
Competitiva

Insensível a
erros

Figura 15 – Resultado da aplicação de SMED
5.1

Plano de Acções de Melhoria

O plano de acções consiste no conjunto de todas as ideias reunidas em equipa, prontas para pôr
em prática durante a realização do projecto.
O plano de acções é caracterizado pelas seguintes descrições:
- a descrição do problema;
- a acção proposta para esse problema;
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- os responsáveis pela resolução da melhoria;
- as datas para as quais as melhorias são agendadas;
- pelas diferentes fases pelas quais a melhoria irá passar, pela fase de planeamento-”Plan”, pela
fase de execução da tarefa-”Do”, pela fase da verificação dos resultados da tarefa executada”Check”e, por último, a fase das acções correctivas, de agir adequadamente-”Action”.

Projecto:

Plano de Acções de Melhoria Linha 7

N.º

Problema

Acção

Resp.

Data

P D C A

1

Falta de ferramentas p/ uso

Compra de ferramenta base p/ ter na

Miguel

Sem

P

dos operadores

linha de montagem.

Araújo

27

Falta de programas da máq.

Recolha dos programas necessários p/ a

Paula

Sem

testes

linha

Bastos

26

3

...

...

4

...

...

2

P

D

Tabela 12 – Modelo de um Plano de Acções de Melhoria

Problema / Acção
Nas duas linhas de montagem onde se realizou o projecto SMED os problemas e consequentes
acções são muito semelhantes. As acções, na sua maioria, baseiam-se em propostas simples de
resolução de alguns problemas existentes na montagem de aerossóis.
Exemplos de problemas e acções propostas no projecto desenvolvido ao longo de três linhas de
montagem:

Problema

Acção

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de
ferramentas aquando dos Setup's

Colocação de apertos rápidos no alimentador da folha

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de

Colocação de apertos rápidos nos transportadores

ferramentas aquando dos Setup's
Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de

Colocação de apertos rápidos no enrolar da folha

ferramentas aquando dos Setup’s
Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de

Colocação de apertos rápidos no paletizador

ferramentas aquando dos Setup’s
Dificuldade de ajuste da cravadeira aquando da

Colocação de régua (marcações) na cravadeira

mudança de altura do aerossol
Peças dos equipamentos perdidas ao longo da linha

Elab. de carrinhos de apoio à máq. de soldar e cravadeira
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Rosetas dos diferentes diâmetros espalhadas pelas linhas.

Colocação de suportes para as rosetas, próximo do local

Difícil de manobrar aquando das mudanças por causa do
peso

de aplicação

Falta de indicação do n.º de latas necessário para
terminar uma ordem

Colocação de um contador no final da linha de
montagem.

Dificuldade de ajuste dos transportadores aquando da
mudança de altura do aerossol (dos transportadores)

Colocação de régua (marcações) nos transportadores

Peças e ferramentas não identificadas

Identificação de peças e ferramentas

Falta de ferramentas nas linhas de montagem

Compra de uma bancada e respectivas ferramentas

Falta de manutenção de peças e ferramentas

Elaboração de um plano de manutenção para peças e
ferramentas

Falta de parâmetros para a mudança da máquina de
soldar e da máquina de testes automática

Recolha dos parâmetros necessários e elaboração de uma
tabela

No Anexo I podem ser consultados os planos de acção desenvolvidos para as duas linhas de
montagem de aerossóis.

Ciclo PDCA
Na óptica de evolução e desenvolvimento do plano de acções surge o conceito de ciclo de
Deming ou PDCA.
O Ciclo PDCA (Ciclo de “Shewhart” ou Ciclo de “Deming”) foi introduzido no Japão após a
guerra, idealizado por “Shewhart” e divulgado por “Deming”, quem efectivamente o aplicou. O
ciclo de “Deming” tem por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na
execução da gestão como, por exemplo, na Gestão da Qualidade.
O PDCA é aplicado principalmente nas normas de sistemas de gestão e deve ser utilizado (pelo
menos na teoria) em qualquer empresa, de forma a garantir o sucesso nos negócios,
independentemente da área ou departamento (vendas, compras, engenharia, etc...). O ciclo
começa pelo planeamento, de seguida, a acção ou o conjunto de acções planeadas são executadas,
verifica-se ciclicamente o que foi feito, se estava de acordo com o planeado, e toma-se uma acção
para eliminar ou, pelo menos, mitigar defeitos no produto ou na execução.
Os passos são os seguintes:
PLAN: (planeamento) estabelecer missão, visão, objectivos (metas), procedimentos e processos
(metodologias) necessários para atingir os resultados.
DO: (Execução) realizar, executar as actividades.
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CHECK: (Verificação) monitorar e avaliar os resultados; periodicamente, avaliar processos e
resultados, confrontando-os com o planeado: objectivos, especificações e estado desejado,
consolidando as informações e, eventualmente, organizando relatórios.
ACT: (Agir) Agir de acordo com o avaliado e com os relatórios, eventualmente determinar e
conceber novos planos de acção, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia,
aperfeiçoando a execução e corrigindo eventuais falhas.

KAIZEN
Melhoria Contínua

“Fazer

melhor,

obter

melhorar cada vez
melhor, melhorar
mais…”

Figura 16 – Ciclo PDCA

5.2

Melhorias propostas

As melhorias propostas representam o conjunto de todas as melhorias e acções SMED efectuadas
nas linhas de montagem de Aerossóis. Em paralelo com este conjunto de melhorias mais
relacionadas com o projecto SMED surgem também as melhorias 5S, como referido
anteriormente.
Para o planeamento, execução e verificação das melhorias realizadas é fundamental o trabalho
em equipa, equipa esta constituída por diversos elementos de áreas e níveis de formação distintos,
baseado em reuniões periódicas e em trabalho de campo.
A Figura 17 representa uma das melhorias efectuadas nas duas linhas de montagem, nas quais
decorreu o projecto que resolveu o problema da desorganização e da falta de locais apropriados
para guardar os calibres da linha, que são de uso diário.
Para todas as melhorias 5S aplicadas elaborou-se uma ficha descritiva. Estas fichas podem ser
consultadas nos Anexos C e E.
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Antes

Depois

Figura 17 – Exemplo de uma melhoria 5S
Englobado nas melhorias 5S consta um mapa de limpeza de linha que foi colocado na linha 17 de
montagem, de preenchimento obrigatório pelos operadores para que a limpeza de linha seja uma
constante no dia a dia da produção. Este mapa pode ser consultado no Anexo N.
Antes

Depois

Figura 18 – Exemplo de uma acção de melhoria SMED
Para todas as acções de melhoria propostas e realizadas durante o decorrer do projecto de estágio
elaboraram-se fichas de melhoria que descrevem o problema, a causa, a melhoria e o resultado
obtido. Estas fichas podem ser consultadas nos Anexos B e D.
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5.3

Modos Operatórios Normalizados

Para cada linha onde decorreu o projecto SMED foi elaborado um modo operatório e respectiva
instrução de trabalho, para a mudança de altura e para a mudança de ordem de fabrico.
A criação deste tipo de modos operatórios teve como principal objectivo incutir método,
disciplina e organização nos operadores e mecânicos que operam aquando das mudanças.
Evitam-se, assim, perdas de tempo num “Setup” por não se saber o que mudar, quando e com que
ferramenta. Estes modos operatórios podem ser consultados no Anexo O.

N.º

OPERADOR 1

Máq.
(estado)

Operação

1

Produção

Ir buscar ordem e analisar*

2

Produção

Ver se há folha e componentes disponíveis p/
ordem seguinte na linha

3

Produção

Aviso operador do paletizador

4

Mudança

Esvaziar a linha

5

Mudança

Colocar folha no alimentador

6

Mudança

Ajustar máquina de soldar

OPERADOR 2
Tempo

Ferramenta

Operação

Tempo

Ferramenta

Mudar componentes

- afinar enrolado
- ver solda
7

Mudança

Ajustar Verniz (se necessário)

8

Mudança

Ajustar cravadeira (se necessário)

9

Mudança

Mudar paletizador (se necessário)

10

Produção

Fazer retorno folha e componentes (se
necessário)

Ajustar cravadeira (se
necessário)

Mudar código Ink-Jet

11
12
13

Nota *: Analisar folha, componentes, verniz,
paletes

Tabela 13 – Exemplo de um modo operatório normalizado para a mudança de ordem da linha 17

A Instrução de Trabalho para a acção de “Setup” surge com o objectivo de pormenorizar e
detalhar os modos operatórios, com figuras ilustrativas dos equipamentos. Estas instruções
podem ser consultadas no Anexo H.
Toda esta informação, que é importante para o bom funcionamento das linhas de montagem e
para a melhoria da eficiência, foi disponibilizada nas respectivas linhas, para que todos os
colaboradores possam consultar e aceder sempre que necessitem.
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Outras Instruções de Trabalho disponibilizadas nas Linhas de Montagem

Para além das instruções de trabalho de auxílio às mudanças para “Setup”, surgem outras que
influenciam directa e indirectamente os “Setup’s”. Elaboraram-se instruções para o
manuseamento das máquinas de impressão- Inkjet, para que todos os operadores através da
instrução conseguissem manusear o equipamento. As instruções de trabalho foram elaboradas
para as seis linhas de montagem de aerossóis, em que existem dois tipos diferentes de máquinas,
as “Imaje” e as “Domino”. Estas podem ser consultadas no Anexo F.
Numa óptica também de criação de método e organização elaborou-se uma instrução de trabalho
para o arranque de linha, na linha 17. Esta instrução tem como objectivo primordial o auxílio de
operadores que se encontram a operar na linha pela primeira vez e desconhecem qual a sequência
e como ligar máquinas e equipamentos. Complementarmente, auxilia a redução de tempo de
arranque de linha, a poupança de ar e reduz o risco de acidentes. A instrução poderá ser
consultada no Anexo G.

5.4

Actividades complementares ao projecto de estágio

Paralelamente ao projecto de “Optimização de Tempos de Setup”, foram levadas a cabo
actividades relacionadas com o laboratório de Qualidade e que se centram na detecção de locais
nas linhas de montagem que provocam defeitos nos aerossóis. A realização destas actividades foi
proposta pelo orientador de estágio da empresa como um meio de proveito de aprendizagem e
experiência, assim como um meio de promover a melhoria da eficiência das linhas.
Com algum trabalho de campo e com o auxílio de um técnico de qualidade, estudou-se em duas
linhas de montagem, as linhas 27 e 17 de aerossóis, a possibilidade de ocorrência de amolgadelas
e riscos.

Figura 19 – Exemplo de um aerossol amolgado
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Verificou-se que um dos lugares onde ocorrem mais amolgadelas é nas rosetas das linhas de
montagem, para além da entrada do divisor do paletizador e da saída da máquina de testes. Para
cada tipo de defeito elaborou-se uma ficha descritiva do problema, a respectiva causa, a melhoria
proposta e o resultado. Estas fichas de defeitos podem ser consultadas nos Anexos K e L.

Figura 20 – Locais que podem sujeitar os aerossóis a amolgadelas, roseta e paletizador

“Defeitoteca”

“Defeitoteca” define-se como um meio de demonstrar defeitos ocorridos nas linhas de montagem,
através da exposição dos mesmos.
A “defeitoteca” é outra actividade complementar ao projecto SMED e que pode contribuir
directamente para a melhoria de eficiência da linha. A criação de “defeitotecas” tem como
principal objectivo a sensibilização para evitar defeitos que ocorrem com alguma frequência nas
linhas.
Através da exposição de aerossóis com os diferentes tipos de defeitos, devidamente indicados e
identificados, passa-se para os operadores a noção de produzir com o máximo de cuidado para
não incorrer em erros como os presentes na “defeitoteca”. A visualização de uma montra
expondo este tipo de defeitos na própria linha de montagem constitui uma maneira simples de
introduzir o conceito de defeito/erro. As “defeitotecas” são acompanhadas por uma ficha que
identifica qual o defeito, causa e respectiva solução. Estas fichas podem ser consultadas no Anexo
J.
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Figura 21 – “Defeitoteca” montagem

Figura 22 – “Defeitoteca” estampagem

As figuras acima ilustram as “defeitotecas” realizadas para as linhas de montagem e estampagem.
Na estampagem existem defeitotecas nas linhas n.º 17, n.º 37, n.º 38, n.º 52 e n.º 67 de fundos e
cúpulas. Na área de montagem foi colocada uma “defeitoteca” na linha 17.
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6

6.1

Análise de resultados

Resultado da implementação da metodologia 5S

Os resultados de todas as melhorias 5S implementadas nas linhas de montagem 7 e 17 estão à
vista no quotidiano destas linhas, nomeadamente:
- melhor layout na linha;
- aspecto agradável à vista de utilizadores e visitantes;
- linha arrumada, cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa;
- aumento da organização, manutenção e limpeza dos postos de trabalho;
- preparação de cada trabalhador para a manutenção do seu posto de trabalho;
- envolvimento e motivação dos trabalhadores para os princípios da melhoria contínua;
- eliminação do excesso de materiais/objectos;
- economia de tempo e diminuição de acidentes;
- melhoria do ambiente de trabalho e, consequentemente, da satisfação dos funcionários,
bem como da qualidade e produtividade da empresa.
Antes

Depois

Figura 23 – Exemplo de uma melhoria 5S praticada na linha de montagem nº 17
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A Figura 23 constitui um exemplo de uma melhoria efectuada na linha de montagem 17, que
facilitou o uso da máquina de testes manual e criou uma utilização mais racional do espaço.
Todas as mudanças efectuadas foram pontos simples mas que eram críticos para a linha de
montagem, que no desenrolar do projecto SMED foram detectados, recorrendo muito à
observação directa, o que permitiu identificar problemas e desenvolver soluções.
Em síntese, penso que com este projecto conseguiu-se implementar um programa que leva cada
funcionário a melhorar a sua organização no trabalho, não sendo simplesmente o “housekeeping”
que privilegia o ambiente de trabalho e seus aspectos visuais. Adicionalmente, foram
implementadas mudanças significativas na cultura da empresa, geradoras de motivação e
participação dos colaboradores.

É o céu?

Não, é a
ColepCCL

Figura 24 – Resultado da aplicação da metodologia 5S

6.2

6.2.1

Resultado da implementação da metodologia SMED

Impacto do estágio no quotidiano das linhas de montagem

A aplicação da metodologia SMED em algumas das linhas de montagem de aerossóis da
ColepCCL teve como principal objectivo a redução de tempos de Setup e a criação de método
aquando dos “Setup’s”, conforme já foi referido anteriormente. Contudo, aos objectivos
primordiais somaram-se melhorias que facilitaram o movimento nas linhas de montagem,
atribuíram-lhes maior flexibilidade e melhor imagem, das quais são exemplo:
- elaboração de carros para suporte de equipamentos usados nas linhas de montagem, que
servem de apoio à máquina de soldar e às cravadeiras, devidamente identificados e etiquetados;
- criação de locais na linha para armazenar peças de uso obrigatório, que se encontravam
espalhadas ao longo da linha de montagem, de que são exemplo as rosetas;
- compra de uma bancada e respectiva ferramenta para a linha de montagem, em local
acessível aos operadores, evitando assim os movimentos supérfluos;
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- colocação de um contador no final da linha de montagem, auxiliando os operadores a
detectar o final de cumprimento de produção de uma ordem, e eliminando perdas de tempo por
excesso ou falta de produção para cumprimento da ordem de fabrico;
- identificação de peças e ferramentas, para que o uso destas seja facilitado,
principalmente tendo em conta a rotatividade de operadores ao longo das linhas de montagem.
Antes

Depois

Figura 25 – Exemplo de uma melhoria SMED praticada na linha de montagem nº 17
O facto de se ter cumprido rigorosamente as cinco etapas do SMED ajudou a conseguir alcançar
resultados satisfatórios. Através de um estudo pormenorizado do trabalho e da recolha de
elementos chave, da eliminação das tarefas inúteis, da conversão de trabalho interno em trabalho
externo e da redução de ambos, apagou-se a imagem do “Setup” tradicional das nossas linhas de
montagem.

Tempo não produtivo

Preparação

Setup

Ajustar

Testar

Figura 26 – Exemplo ilustrativo da sequência de um “Setup” tradicional, ausência de método
A redução do trabalho externo está directamente vinculada ao sistema de Pull Flow usado na
ColepCCL a partir de Dezembro. Com o uso deste sistema eliminaram-se os atrasos na chegada
da folha e dos componentes às linhas, acabaram-se as perdas de tempo aquando das mudanças
por falta de material para execução da nova ordem de fabrico, e reduziram-se os stocks de
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material acumulado nas linhas, optimizando-se a área de trabalho. Resumindo, a maior vantagem
do Pull Flow é permitir que na linha de montagem só esteja o material necessário para o que se
está a produzir no momento.
6.2.2

Redução do Trabalho Interno

Após a separação e distinção entre trabalho interno e externo, a redução do trabalho interno
constitui a próxima etapa da metodologia SMED. Esta é talvez a etapa mais relevante para a
diminuição dos tempos de “Setup”, pois tem uma relação directa com a simplificação do tipo de
mudança, que se reflecte na diminuição temporal dos “Setup’s”. Isto é, a redução do trabalho
interno consiste em simplificar fixações e apertos, trabalhar em paralelo, duplicar ferramentas,
eliminar ajustes e afinações. As reduções efectuadas nas linhas de montagem 7 e 17 foram as
seguintes:
- colocação de apertos rápidos no alimentador da folha, que não necessitam do uso de
ferramenta;
- colocação de apertos rápidos no enrolar da folha, eliminando o desperdício de tempo
aquando das mudanças, por uso excessivo de ferramentas;
- colocação de uma régua, com marcações dos formatos elaborados nessa linha, para
simplificar o ajuste da cravadeira quando se muda de altura e diâmetro;
- colocação de régua (marcações) nos transportadores da linha, simplificando o seu ajuste
e evitando o uso de uma lata para acertar a altura que se pretende;
- colocação de apertos rápidos nos transportadores, eliminando a dificuldade de aperto e
desaperto, e o uso de ferramentas;
- colocação de apertos rápidos no paletizador, nas respectivas células e duplicação de
reflectores para evitar apertos desnecessários.
Antes

Depois

Figura 27 – Exemplo de uma melhoria SMED praticada nas linhas de montagem nº 7 e 17,
colocação de apertos rápidos no alimentador da folha
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Todas estas melhorias constituíram o meio de atingir o objectivo primordial do projecto, que era
a redução de 50% do tempo total de “Setup”. Para além desta redução de tempos conseguiu-se
reduzir as movimentações de pessoas, o uso de ferramentas, optimizaram-se os espaços da linha e
simplificaram-se os “Setup’s”.
6.2.3

Resultados ao nível de duração de “Setup’s”

Em análise aos resultados da linha 17 concluímos que o objectivo do projecto foi alcançado.
Comparando, por exemplo, o mês de Julho de 2006, a nível de “Setup’s” de altura, com o ano de
2005, verifica-se uma redução de 52% no tempo de “Setup”. Estes valores podem ser consultados
na Tabela 14. O mesmo não acontece em relação ao mês de Abril de 2006, em que apenas se
registou uma diminuição de tempo na ordem dos 24%. Isto deve-se ao facto de o projecto em
Abril ainda se encontrar numa fase de arranque.
2005
Janeiro (2006)
Fevereiro (2006)
Março (2006)
Abril (2006)
Maio (2006)
Junho (2006)
Julho (2006)
Agosto (2006)

"a"

"o"

"d"

120
77
91

25
23
32

259
300
...

78

42

240

91

21

240

65

16

210

79

17

...

58

14

270

90

16

...

Tabela 14 – Evolução de tempos médios por tipo de “Setup” na Linha 17, no ano de 2005 e nos
vários meses de 2006
O mês de Agosto, quer na linha 7 quer na linha 17, e nos três tipos de mudanças, contraria a
evolução favorável da diminuição de tempo de “Setup”. Daí a análise ter sido feita entrando com
o mês de Agosto e sem o mês de Agosto. O mês de Agosto foi um mês de férias em que os
recursos disponíveis atingem um nível abaixo do normal, daí o aumento dos tempos de mudança.
Observando os valores, das Tabelas 15 e 16, da média e da variância antes do projecto ter
iniciado e depois do início do projecto verifica-se uma diminuição destes valores, o que confirma
mais uma vez o sucesso do projecto.

L.7
L.17

Antes Projecto

Depois Projecto

Depois Proj. (s/ Agost)

média

σ^2

média

σ^2

média

σ^2

110

2734.61

85

1829.76

74

1150.45

81

1269.75

72

1093.53

67

771.29

Tabela 15 – Média e desvio padrão do “Setup” devido à altura
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Antes Projecto
L.7
L.17

Depois Projecto

Depois Proj. (s/ Agost)

média

σ^2

média

σ^2

média

σ^2

25

1085.72

14

54.86

12

42.47

30

432.42

17

57.13

17

58.53

Tabela16 – Média e desvio padrão do “Setup” devido à ordem de fabrico

Tempo (min)

Estes valores da média e desvio padrão entram com os dados de 2005 até ao mês de Abril, no
caso da linha 17, antes do projecto. De Abril a Agosto, dados depois do projecto e depois do
projecto sem o mês de Agosto. Mais uma vez confirma-se que, embora o mês de Agosto não
tenha sido um mês tão “caótico” quando comparado com anos anteriores, mesmo assim
prejudicou os “Setup’s”.

350
300
250
200
150
100
50
0

decorrer do projecto de melhoria

Gráfico 11 – Tempo de cada “Setup” devido a altura, na Linha 17 (ano de 2006, de Janeiro a
Agosto)
Observando o Gráfico 11, nota-se uma diminuição na variação de tempos de “Setup” durante o
projecto, contudo efectuando uma análise estatística através do software SPSS, a comparação de
médias efectuadas através do teste “T Student” indica que não há diferenças significativas entre a
amostra relativa aos tempos de “Setup” antes e depois do projecto. Ou seja, com um nível de
significância de 0.354, aceita a hipótese nula que verifica a igualdade entre médias.
De igual forma verificou-se a razão entre variâncias “Teste F” antes e depois do projecto,
concluindo que não existe diferenças estatisticamente significativas entre variâncias.
A nível de “Setup’s” devido à altura os resultados da linha 7 são semelhantes aos da linha 17.
No que diz respeito a tempos de “Setup” devido à altura, excluindo o mês de Agosto, para a linha
17 quer a nível de razão entre variâncias, quer a nível de médias, assume a igualdade, não
havendo assim diferenças significativas (Anexo P).
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0
decorrer do projecto de melhoria

Gráfico 12 – Tempo de cada “Setup” devido a ordem de fabrico, na Linha 17 (ano de 2006, de
Janeiro a Julho)

100

Tempo (min)

80

Agosto

60
40
20
0
decorrer do projecto de melhoria

Gráfico 13 – Tempo de cada “Setup” devido a ordem de fabrico, na Linha 17 (ano de 2006, de
Janeiro a Agosto)
Comparando o Gráfico 12 com o 13 comprova-se a destabilização temporal que o mês de Agosto
trouxe, ao nível de todos os tipos de “Setup”.
Ao nível de “Setup’s” devido à ordem de fabrico, procedeu-se a uma nova análise recorrendo ao
software SPSS para as linhas 7 e 17 que confirma diferenças estatisticamente significativas, quer
na razão entre variâncias, quer na razão entre médias, permitindo concluir que houve uma
diminuição na média e na variância da amostra depois do início do projecto. Retirando à série
temporal o mês de Agosto, os resultados são semelhantes, para ambas as linhas, 7 e 17. Estes
resultados podem ser consultados no Anexo P.
A análise à linha 7 é semelhante à da linha 17, confirmando também a redução de tempo de
mudança no mês de Julho em 50%. Analisando os valores de Agosto, representados na Tabela
17, confirma-se o referido anteriormente, no mês de Agosto a redução de tempo diminuiu de 50%
para apenas 34%.
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2005
Janeiro (2006)
Fevereiro (2006)
Março (2006)
Abril (2006)
Maio (2006)
Junho (2006)
Julho (2006)
Agosto (2006)

"a"

"o"

150

24

102

38

113

39

99

20

107

13

92

22

105

20

74

12

99

15

Tempo (min)

Tabela 17 – Evolução de tempos médios de “Setup” na Linha 7, no ano de 2005 e nos vários
meses de 2006

350
300
250
200
150
100
50
0

Agosto

decorrer do projecto de melhoria

Gráfico 14 – Tempo de cada “Setup” devido a altura, na Linha 7 (ano de 2006, de Janeiro a
Agosto)
Observando o Gráfico 14 nota-se que houve um aumento de tempo de mudança de altura em
Agosto. Aliado ao facto de ser um mês de férias, houve operadores de linha em aprendizagem
juntamente com o mecânico, o que fez com que as mudanças se prolongassem por mais tempo do
que o habitual. Contudo, a evolução a partir da data de início do projecto é favorável e confirma
que houve realmente uma redução dos tempos de “Setup”.
Para confirmar este resultado, recorreu-se ao software SPSS que permitiu concluir que ao nível
de “Setup’s” devido à altura, retirando o mês de Agosto, há diferenças significativas entre
médias, embora o mesmo não se confirme no que diz respeito à razão entre variâncias (Anexo P).
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Gráfico 15 – Tempo de cada “Setup” devido a ordem de fabrico, na Linha 7 (ano de 2006, de
Janeiro a Agosto)
O projecto “Optimização de Tempos de Setup” teve como objectivo principal abranger os
“Setup’s” de altura e ordem, abrangendo indirectamente os “Setup’s” de diâmetro, na redução de
trabalho interno e externo, e através da organização e metodologia implementadas nas linhas.
Contudo, não se alcançaram reduções temporais ao nível de mudanças de diâmetro, pois estas
ainda não dependem totalmente da produção, tendo responsabilidades partilhadas com a
manutenção.
Dias da semana em que se efectuam mais “Setup’s”

Em relação à análise semanal, para ambas as linhas e em semelhança ao ano de 2005 e ao
primeiro trimestre de 2006, mantém-se a tendência para que maioritariamente os “Setup’s” se
realizem à Quarta e Quinta-Feira, pelas razões de palneamento interno já referidas no capítulo
anterior.

Nº de "Setup's"

60
50

nº de stp's/dia

40
30
20
10
0
Seg

Quar

Sext

Dom

Dias da semana

Gráfico 16 – Número de “Setup’s” em cada dia da semana, Linha 17, desde Abril a Agosto de
2006
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Gráfico 17 – Número de “Setup’s” em cada dia da semana, Linha 7, desde Abril a Agosto de
2006
6.3

Conclusões gerais da elaboração do projecto “Optimização de Tempos de Setup”

Como já foi referido previamente, o objectivo do projecto foi alcançado. O sucesso do projecto
prende-se directamente com o cumprimento rigoroso das fases de desenvolvimento de um
projecto de melhoria, descritas no capítulo 3 deste relatório. Na fase de desenvolvimento,
conseguiu-se o cumprimento rigoroso e ordenado das 5 etapas do SMED.

• Melhorar logística de suporte
• Melhorar tarefas de manutenção

Reduzir TE

Separar TI do TE

TE – Trabalho Externo

• Eliminar ajustes e afinações
• Simplificar fixações e apertos
• Trabalho em paralelo

Reduzir TI

Transformar TI em TE

TI – Trabalho Interno

• Pré-montagem
• Regulações prévias
• Pré-aquecimento
• Trabalho prévio antes da paragem da máquina
• Trabalho a realizar com a máquina parada
• Trabalho a realizar após paragem
Registar e classificar elementos de trabalho necessário

Estudar o trabalho

• Vídeo
• Cronometrar
Figura 28- As 5 etapas do SMED
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Outro aspecto muito importante, do qual o sucesso de um projecto deste tipo depende
integralmente, é o trabalho em equipa. A realização do projecto não teria sido possível se não
houvesse uma equipa predisposta a actuar e colaborar, percebendo qual o objectivo e a utilidade
deste tipo de melhorias. A motivação dos operadores ao longo das formações em equipa foi
sendo conquistada, até atingir um grupo coeso capaz de assegurar a implementação e manutenção
da metodologia SMED, tendo sempre presente que “um só não é capaz de fazer a diferença mas,
em equipa, conseguimos levantar o mundo...”
A melhoria mais evolutiva que conseguimos obter foi capacitar alguns operadores de linha, que
antes apenas auxiliavam as mudanças em aspectos mais simples, mas que, através da formação
dada pelos mecânicos da produção, hoje conseguem mudar a linha de montagem sozinhos. Este
facto traduz-se num ponto-chave óptimo para que se reduza o tempo de “Setup”, pois
minimizaram-se as perdas de tempo pela espera do mecânico para mudar a linha, os operadores
tornaram-se mais ágeis e autodidácticos, implementou-se maior flexibilidade de mão-de-obra e
aumentou-se o número de pessoas capazes de efectuar o “Setup”, factor muito importante, visto
que os “Setup’s” têm vindo a aumentar nos últimos anos.
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7

Conclusões

A evolução positiva dos resultados é fruto do esforço das pessoas e de todo um conjunto de
iniciativas de melhoria (em que se incluem as descritas neste relatório), levadas a cabo no âmbito
da organização.

7.1

Perspectivas de Trabalho Futuro

O potencial de desenvolvimento existente perspectiva o aparecimento de muitas oportunidades
para melhorar.
No que diz respeito aos “Setup’s”, seria vantajoso alargar o projecto às quatro restantes linhas de
montagem de aerossóis, dados os resultados obtidos.
O esforço em eliminar os desperdícios de tempo aquando das mudanças deverá ser mantido e
reforçado:
•

Manter um trabalho disciplinado e ordenado.

•

Criação de metodologia de controlo e indicadores, ficheiro criado pela equipa dos
aerossóis, a disponibilizar na rede da ColepCCL brevemente.

•

Continuação da aprendizagem, por parte dos operadores, para execução independente dos
setup’s.

•

Melhorar a fiabilidade dos equipamentos, para evitar paragens imprevistas.

•

Melhorar os layouts das linhas de montagem.

•

Tornar alguns equipamentos mais automáticos promovendo a redução de mão-de-obra.

•

Produzir “bem à primeira” para evitar retrabalhos.

Julgo que deverá apostar-se na melhoria da integração da manutenção com a produção: pareceme existir algumas ineficiências, quando se trata de dar, por exemplo, rápida solução aos
problemas que ocorrem nas linhas.
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Em relação a actividades relacionadas com o departamento de qualidade, que já foram referidas
anteriormente, o projecto da defeitoteca poderia ser extensível a outras linhas de produção, pois a
visualização dos defeitos constitui um bom meio para evitar que estes se repitam. Os planos de
limpeza para as linhas de montagem podem ser melhorados e implementados em todas as linhas,
havendo um acompanhamento ao seu cumprimento.
Quanto a questões directamente ligadas com os recursos humanos, penso que deveriam ser
criadas reuniões periódicas com diferentes grupos de colaboradores, para estabelecer pontos de
situação, para detectar e resolver problemas nas linhas, e para formação dos operadores. Para o
desenvolvimento da empresa é necessário que os colaboradores sejam participantes activos e que
estejam directamente envolvidos nos projectos de melhoria, só assim se consegue ter uma fábrica
sempre em progressão.

7.2

Considerações Finais

A experiência de um estágio curricular, na minha opinião, é sempre vantajosa. Se, por um lado,
temos o apoio da faculdade, há também a garantia da execução de um projecto ao encontro das
competências e expectativas do estagiário.
O sucesso ou não dos projectos está dependente de diversos factores, não só da competência
individual, mas de toda a receptividade e cultura organizacional das pessoas com que se contacta.
A integração na organização foi simples, tive a felicidade de ser integrada por pessoas que
sempre revelaram abertura e ajuda no desenvolvimento das soluções e experiências. Foi
gratificante desenvolver este trabalho numa empresa que privilegia a busca permanente da
melhoria, assim como foi importante sentir o reconhecimento dos resultados obtidos (seja
mediante os resultados ou mediante a implementação das ideias pelas quais “lutamos”).
A interacção com os diferentes colaboradores revelou-se uma experiência muito positiva e
gratificante, traduzindo-se no envolvimento pessoal e na colaboração enriquecedora de todos para
a realização de um trabalho que se pretendia rigoroso e empenhado.
A aprendizagem ao nível da metodologia SMED foi importante, pois tratava-se de assuntos
focados na licenciatura, mas que neste caso foram colocados em prática, bem como outras
metodologias complementares, de que é exemplo a dos 5S.
O presente trabalho acompanha a minha maiêutica pessoal e profissional e permitiu dar um
tímido primeiro passo na activação das coordenadas que permitem o diagnóstico prático do
desenrolar de uma organização aliado a um contexto de gestão empresarial.
Espero que as actividades desenvolvidas tenham servido de base para o futuro e que prevaleçam
para sempre na instituição como um incentivo à mudança.
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ANEXO A: Lista de Códigos de
Avarias da montagem de Aerossóis
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Codificação de Paragens - Montagem
Máq. Soldar / Verniz Exterior-Interior / Fornos (M01)
Cód. Mot. Descrição Motivo
M0100
Latas a riscar / danificadas
M0101
Latas a riscar na régua
M0102
Latas a riscar cabeça azoto ext.
M0103
Latas a riscar no forno
M0104
Latas a riscar na ferramenta
M0105
Latas a riscar na enroladeira
M0110
Ajustes / Afinações
M0111
Ajuste corrente / pressão soldadura
M0112
Ajuste ferramenta de calibração
M0113
Ajuste temperatura fornos
M0114
Ajuste aplicação verniz int. / ext.
M0115
Afinação enrolado
M0116
Afinação posicionamento
M0117
Ajuste velocidades
M0118
Desalinhamento lata - Pontas desajustadas
M0130
Encravamentos
M0131
Encravamento bobine fio
M0132
Encravamento Alimentador
M0133
Encravamento enroladeira - corrente transporte
M0134
Encravamento verniz costura int. / ext.
M0140
Outros
M0141
Refrigeração m. soldar
M0142
Refrigeração fornos
M0143
Limpeza / Substituição pincel
M0144
Desentupimento bico
M0145
Limpeza filtros
M0146
Limpeza cabeça do azoto
M0190
Avaria mecânica
M0191
Avaria eléctrica
M0192
Cadência reduzida

Cód. Mot.
M0500
M0510
M0511
M0512
M0513
M0514
M0515
M0516
M0517
M0530
M0531
M0532
M0533
M0534
M0540
M0541
M0590
M0591
M0592

Cravadeiras (M05)
Descrição Motivo
Latas a riscar / danificadas
Ajustes / Afinações
Afinação parâmetros de cravação
Ajuste Necked-In
Afinação pressão rebordar
Afinação do canal e ameaço
Afinação beira cravação
Afinação dos arrastadores
Afinação introdução componentes
Encravamentos
Encravamento por falta de componentes
Encravamento saída cravadeira
Encravamento transportador componentes
Encravamento na estação de cravação
Outros
Dessincronização
Avaria mecânica
Avaria eléctrica
Cadência reduzida

Verificador de Estanquicidade (M06)
Cód. Mot.
M0600
M0601
M0602
M0610
M0630
M0640
M0641
M0690
M0691

Descrição Motivo
Latas a riscar / danificadas
Latas a riscar no sem-fim
Latas amolgadas nas rosetas
Ajustes / Afinações
Encravamentos
Outros
Dessincronização das rosetas
Avaria mecânica
Avaria eléctrica

Cód. Mot.
C3000
C3001
C3002
C3003
C3004
C3005
C3006
C3008
C3009
C3010
C3011
C3012
C3013
C3020
C3021
C3022
C3030
C3031
C3032
C3033
C3034
C3090

Descrição Motivo
Causas Externas
Falta de gás
Falta de eléctricidade
Falta de ar
Falta de paletes
Falta de folha
Falta de componentes
Falta de verniz
Falta de separadores
Falta de cantos
Falta de contentores
Falta de empilhador
Falta de água na refrigeração
Problemas de folha - Litografia
Problemas de folha - Corte
Problemas de folha (Amassada, Riscada, etc)
Falta de O.F.
Falta de pessoal
Substituição do operador
Escolher material
Ensaiar latas
Espera para intervenção

Paletizador (M13)

Cód. Mot.
M1300
M1310
M1311
M1312
M1330
M1331
M1332
M1340
M1390
M1391
M1392

Descrição Motivo
Latas a riscar / danificadas
Ajuste / Afinações
Afinação da acamação
Afinação de células
Encravamentos
Encravamento de paletes
Encravamento na entrada
Outros
Avaria mecânica
Avaria eléctrica
Cadência reduzida

Causas Externas (C30)
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Codificação de Paragens - Montagem
Causa Previstas (P)

Cód. Mot.
P100
P101
P200
P201
P202
P203
P400
P401
P500
P501
P600
P601

Descrição Motivo
Manutenção Preventiva
Manutenção de 1º Escalão
Setup - Mudança diâmetro / formato
Setup - Mudança de altura / canal
Mudança (Folha, verniz, FN, CP, AG, TM)
Mudança paletizador
Refeição
Intervalo
Produção de amostras
Produção de amostras - CNE
Ensaios
Testes Laboratório

Paragens de Linha (L)
Cód. Mot. Descrição Motivo
L000
Arranque de linha
L010
Limpeza de bicos borracha / verniz
L011
Limpeza tampos
L012
Limpeza ferramentas
L020
Ida aos serviços médicos
L030
Mudança de referência de borracha
L032
Mudanças de bobines de arame
L033
Mudanças de bobines fio de cobre
L034
Mudar placas de cravação
L040
Abastecer linha (borracha, folha ...)
L041
Abastecer depósito de óleo (lubrificante peças, parafinas)
L050
Aquecimento do forno
L060
Fazer caixas
L070
Afinar bossa
L071
Aplicação símbolo táctil
L999
Outras
Transportadores (M14)

Cód. Mot.
M1400
M1410
M1430
M1431
M1440
M1490
M1491
M1492

Descrição Motivo
Latas a riscar / danificadas
Ajustes / Afinações
Encravamentos
Queda de latas
Outros
Avaria mecânica
Avaria eléctrica
Cadência reduzida
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ANEXO B: Fichas de Melhoria da
Linha 17
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

1

18-4-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos no alimentador da folha

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança do alimentador

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança do alimentador da folha

Piloto

Calendário

Semana

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Previsto

X

Realizado

X

Progresso
A

P

C

D
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

2
8-5-06

Tema

Colocar suportes para rosetas

Problema

Rosetas dos Diâmetros espalhadas pela linha.

Causa

Difíceis de tranportar aquando as mudanças.

Melhoria

Colocar suportes para as rosetas junto ao local de aplicação.

Resultado

Redução de tempos de mudança de diâmetro

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X

60

N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

3

10-5-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos nos transportadores

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança dos transportadores

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança dos transportadores

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

4

12-5-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos no paletizador

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança do paletizador

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança do paletizador

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

5

18-5-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos no enrolar da folha

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
no enrolar da folha

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança no enrolar da folha

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

6

19-5-06

Tema

Colocação de régua (marcações) na cravadeira

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura

Causa

Dificuldade no acerto da altura da lata na cravadeira

Melhoria

Colocação de régua que não necessita do uso de uma lata para
acertar a altura

Resultado

Redução de tempos de mudança da cravadeira

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X

64

N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

7

18-4-06

Tema

Compra de uma bancada e respectivas ferramentas

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro à
procura das ferramentas necessárias

Causa

Falta de ferramentas e respectiva bancada em local apropriado

Melhoria

Compra de uma bancada e respectivas ferramentas

Resultado

Fácil acesso ao uso de ferramentas

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

8

23-6-06

Tema

Colocação de régua (marcações) nos transportadores

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura

Causa

Díficil de acertar a altura dos transportadores trabalhar

Melhoria

Colocação de régua que não necessita do uso de uma lata para
acertar a altura

Resultado

Redução de tempos de mudança nos transportadores

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

Progresso

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

A

P

C

D

X

66

N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

Data:

9
5-5-06

Tema

Identificação de peças

Problema

Peças dos diferentes diâmetros espalhadas pela linha e não
identificadas.

Causa

Difíceis de identificar aquando as mudanças.

Melhoria

Identificação de peças.

Resultado

Redução de tempos de mudança.

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

Progresso
A

P

C

D

X

67

N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

10
4-7-06

Data:

Tema

Carro para máquina de soldar

Problema

Peças dos diferentes diâmetros espalhadas pela linha e não
identificadas.

Causa

Difíceis de identificar e transportar aquando as mudanças.

Melhoria

Identificação e arrumação de peças.

Resultado

Redução de tempos de mudança.

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

Progresso

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

A

P

C

D

X

68

N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

11
6-7-06

Data:

Tema

Carro para cada cravadeira

Problema

Peças dos diferentes diâmetros espalhadas pela linha e não
identificadas.

Causa

Difíceis de identificar e transportar aquando as mudanças.

Melhoria

Identificação e arrumação de peças.

Resultado

Redução de tempos de mudança.

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

Progresso

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
Linha:

17

12
7-7-06

Data:

Tema

Contador para a linha

Problema

Falta de indicação do nº de latas necessárias p/ terminar uma
ordem

Causa

Dificuldade em identificar o final de cumprimento de produção de
uma ordem

Melhoria

Colocação de um contador

Resultado

Redução de tempos de mudança.

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

Progresso

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X

A

P

C

D

X
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ANEXO C: Fichas de Melhoria 5S da
Linha 17

71

Levando em conta a necessidade de produzir cada vez melhor, numa óptica quase de “zero
defeitos”, torna-se de elevada importância os testes efectuados aos Aerossóis durante o turno
de trabalho. Daí surge a necessidade de durante cada turno de trabalho guardar os testes
efectuados para que não restem dúvidas que foram feitos.
Tendo em conta que na linha 17 não existia um local apropriado para colocar estas latas, foi
colocada uma caixa na linha para guardar aerossóis testados.

Antes

Depois

24 Maio 2006
72

Dada a necessidade de manter as linhas de montagem arrumadas, numa óptica da metodologia
dos 5S, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, arranjou-se a melhor localização
possível para os calibres da linha.

Antes

Depois

6 Junho 2006
73

No sentido de colocar a linha com o melhor layout possível, facilitando a mobilidade de
operadores e acesso às máquinas, mudou-se a bancada de testes de absorção de água para
outro lado da linha.

Antes

Depois

24 Maio 2006
74

Para melhorar o aspecto da linha e dada a pouca durabilidade dos caixotes de cartão,
substituíram-se todos os caixotes da linha por caixotes plásticos.

Antes

Depois

24 Maio 2006
75

Um dos problemas existentes nas linhas de montagem é a falta de espaços para colocar os
utensílios de limpeza, para colmatar este problema foi criado na linha 17 um suporte onde
guardar os utensílios.

Antes

Depois

6 Junho 2006
76

Um dos problemas da linha 17 era a falta de arrumação do armário da linha e a
desorganização dos formulários existentes para uso dos operadores como por exemplo, os
mapas de produção.
Para resolver este problema organizou-se o armário e gaveta com os formulários, tentando
sempre que esta organização se mantenha.

Antes

Depois

24 Maio 2006
77

Todo o material espalhado pela linha 17 sem local de arrumação, foi inspeccionado e
arrumado mediante uma triagem daquilo que era necessário. Material obsoleto foi eliminado.

Antes

Depois

24 Maio 2006
78

Dada a degradação das caixas de Sulfato de Cobre e da existência de algumas caixas sem
tampa, foram colocadas nas linhas 7, 17 e 18, caixas plásticas com tampa para água e para o
sulfato de cobre.

Antes

Depois

24 Maio 2006
79

Após a realização do teste de absorção de água, não existia nenhum objecto específico para
retirar a folha da água a ferver. Para que os operadores não se queimem, foi colocado na linha,
um gancho com íman na ponta para facilitar a realização do teste.

Antes

Depois

6 Junho 2006
80

Face à necessidade de produzirmos quase numa óptica de “zero defeitos” foram criadas
“Defeitotecas” nas linhas 17 de montagem e 37, 38, 52, 67 de estampagem de aerossóis. A
Defeito Teca tem como objectivo principal, sensibilizar os operadores a detectarem os
defeitos na própria linha, antes da chegada ao cliente.

29 Junho 2006
81

Um dos problemas da linha 17 era a falta de espaço e local apropriado para guardar todos os
documentos relativos à máquina de soldar. Para resolver este problema, colocou-se na
máquina de soldar uma capa com separadores para armazenar os diferentes documentos.

Antes

Depois

24 Maio 2006
82

Todo o material de uso durante o turno de trabalho, que se encontrava espalhado ao longo da
linha 17, foi canalizado para uma caixa colocada na linha para esse efeito.

Antes

Depois

6 Julho 2006
83

Para melhorar o aspecto da linha, pintou-se a linha de montagem nº17 por completo.

Antes

Depois

26 Junho 2006
84

Para tornar a utilização da máquina de ensaios manual mais acessível aos operadores e para
melhorar o layout da linha, foi colocado um suporte com um cesto para as latas ensaiadas.

Antes

Depois

29 Junho 2006
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ANEXO D: Fichas de Melhoria da
Linha 7

86

N°

Ficha de melhoria
7

Linha:

Data:

1

26-6-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos no alimentador da folha

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança do alimentador

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança do alimentador da folha

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
7

Linha:

Data:

2

10-7-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos nos transportadores

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança dos transportadores

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança dos transportadores

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
X

Progresso
A

P

C

D

X
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N°

Ficha de melhoria
7

Linha:

Data:

3
4-7-06

Tema

Colocação de Apertos rápidos no paletizador

Problema

Tempo desperdiçado aquando as mudanças de altura e diâmetro
na mudança do paletizador

Causa

Apertos díficeis de trabalhar e uso de ferramentas

Melhoria

Colocação de apertos rápidos que não necessitam do uso de
ferramentas

Resultado

Redução de tempos de mudança do paletizador

Piloto

Calendário

Semana
Previsto
Realizado

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
X

Progresso
A

P

C

D

X
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ANEXO E: Fichas de Melhoria 5S da
Linha 7

90

Para melhorar o aspecto da linha e dada a pouca durabilidade dos caixotes de cartão,
substituíram-se todos os caixotes da linha por caixotes plásticos.

Antes

Depois

27 Junho 2006

91

Um dos problemas existentes nas linhas de montagem é a falta de espaços para colocar os
utensílios de limpeza, para colmatar este problema foi criado na linha 7 um suporte onde
guardar os utensílios.

Antes

Depois

27 Junho 2006

92

Dada a degradação das caixas de Sulfato de Cobre e da existência de algumas caixas sem
tampa, foram colocadas nas linhas 7, 17 e 18, caixas plásticas com tampa para água e
para o sulfato de cobre.
Antes

Depois

27 Junho 2006

93

Levando em conta a necessidade de produzir cada vez melhor, numa óptica quase de
“zero defeitos”, torna-se de elevada importância os testes efectuados aos aerossóis
durante o turno de trabalho. Daí surge a necessidade de durante cada turno de trabalho
guardar os testes efectuados para que não restem dúvidas que foram feitos.
Tendo em conta que na linha 7 não existia um local apropriado para colocar estas latas,
foi colocada uma caixa na linha para guardar aerossóis testados.

Antes

Depois

4 Julho 2006

94

No alimentador da máquina de soldar, no desempilhador da folha, não existia manípulo o
que obrigava os trabalhadores a usarem o alicate (o que se traduzia numa perda de tempo
aquando as mudanças).

O aquário não tinha torneira para ser vazado, tinha que ser usada uma mangueira.
Antes

Depois

27 Junho 2006

95

Dada a necessidade de manter as linhas de montagem arrumadas, numa óptica da
metodologia dos 5S, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, arranjou-se a
melhor localização possível para os calibres da linha.

Antes

Depois

28 Junho 2006

96

Devido aos aerossóis que vinham tombados na linha e caíam na parte superior da linha de
montagem, sem terem uma caixa para os amparar, provocando um aumento de sucata e a
desarrumação da linha, colocou-se uma caixa no local.

Antes

Depois

12 Julho 2006

97

Todo o material espalhado pela linha 7 sem local de arrumação, foi inspeccionado e
arrumado mediante uma triagem daquilo que era necessário. Material obsoleto foi
eliminado.

Antes

Depois

26 Junho 2006

98

Para melhorar o aspecto da linha, pintou-se a linha de montagem nº17 por completo.

Antes

Depois

2 Agosto 2006

99

Um dos problemas da linha 7 era a falta de espaço e local apropriado para guardar todos
os documentos relativos à máquina de testes. Para resolver este problema, colocou-se na
máquina de testes uma capa com separadores para armazenar os diferentes documentos.

Antes

Depois

12 Julho 2006

100

Um dos problemas existentes nas linhas de montagem é a falta de espaços acessíveis para
colocar as escalas de retorno, para colmatar este problema foi criado na linha 7 um
suporte onde pendurar as escalas.

Antes

Depois

2 Agosto 2006

101

Um dos problemas da linha 7 era a falta de local apropriado para guardar ferramentas que
são usadas na linha. Para solucionar este problema, aproveitou-se um armário que estava
na linha inutilizado, procedemos à respectiva arrumação e identificação das ferramentas
nele armazenadas.

Antes

Depois

2 Agosto 2006

102

Um dos problemas da linha 7 era a falta de arrumação do armário da linha e a
desorganização dos formulários existentes para uso dos operadores como por exemplo, os
mapas de produção.
Para resolver este problema organizou-se o armário e gaveta com os formulários,
tentando sempre que esta organização se mantenha.

Antes

Depois

12 Julho 2006

103

104

ANEXO F: Instrução de TrabalhoMáquinas de impressão Inkjet
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Operação do equipamento Inkjet
Q22.I018

PAG. 1

DE 4

EDIÇÃO : A

DATA: 2006-7-2

1. OBJECTIVOS
Com este documento pretende-se auxiliar os operadores durante a operação do equipamento Inkjet com vista à correcta utilização do
mesmo.

2. RESPONSABILIDADES
É da responsabilidade de todos os operadores que operam o equipamento em questão, cumprirem esta instrução de trabalho.

3. MODO DE PROCEDER
3.1 Ligar a máquina

Figura 1 – Ligar no botão “ON/OFF” e
esperar o acesso ao ecrân principal

Figura 2 – Andar com as setas indicadas p/
visualizar o ecrân principal na posição
“Impressora”. Em seguida aparece a
mensagem “arrancar c/ a impressora”, andar c/
a seta p/ posicionar o cursor na célula “Sim” e
fazer enter.

Figura 3 – Visualização do ecrân principal
com “arranque em curso”, esperar até esta
mensagem desaparecer.

Nota: Deve ser limpo o transportador e as calhas perto da zona da cabeça do Inkjet para limpar o pequeno depósito de material que
se acumula.

3.2 Mudança do código de lote
Sempre que se inicie nova ordem de produção (mudança de lote), dever-se-á proceder à mudança do código da máquina de Inkjet, de
acordo com os passos abaixo indicados.

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/Miguel Araújo
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Significado do código: 13L134309
13 : Hora
L : Lote
134309: Ordem de fabrico (últimos 6 dígitos)

Figura 4 – Ordem de transporte

Figura 5 – Carregar em “F3” para modificar a
mensagem activa.

Figura 6 – Utilizar o botão “Delete” p/ apagar
os dígitos da ordem anterior, e os números
do painel p/ escrever o novo código.

Figura 7 – Fazer “Esc” e no menu
“mensagem” usar as setas e procurar
“guardar como”, fazer “enter” p/ gravar
código.

No caso de por engano ser apagada a mensagem por completo, dever-se-á proceder à inserção da hora correspondente (antes dos
passos anteriormente descritos):
Inserção da Hora:

Figura 8 – No menu principal seleccionar a
opção “Variáveis” e em seguida “Hora” e fazer
“enter”.
ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/Miguel Araújo

Mod. Q00.M002.2

Figura 9 – No menu “Hora” seleccionar a opção “Horas” e
fazer “enter”. A máquina fará a actualização automática.
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Após estes passos dever-se-á inserir os dados referentes à ordem de fabrico, tal como descrito anteriormente (caso necessário inserir
a letra “L” após a hora).
Nota: A hora deverá ser inserida da forma explicitada acima, caso contrário a máquina não fará a actualização automática das horas.

3.3 Mudança do MakeUp
Dever-se-á proceder à mudança do MakeUp sempre que o equipamento indicar a sua falta (aviso no ecrân).

Figura 10 – Requisitar previamente nova
embalagem de produto

Figura 11 – Retirar o depósito vazio de
MakeUp

Figura 13 – Inserir nova embalagem de
aditivo e tinta

ELABORADO POR:

Mod. Q00.M002.2

Figura 12 – Encaixar na posição correcta

APROVADO POR:
Paula Bastos/Miguel Araújo

Figura 12 – Cortar invólucro de segurança
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3.4 Desligar a máquina

Figura 13 – Manter pressionado o botão até
que apareça uma mensagem no ecrân
principal.

Figura 14 – Depois de visualizar a
mensagem “Parar a impressora”, posicionar
o cursor em “Sim” e fazer “enter”

Figura 15 – A impressora demorará
sensivelmente 2.5 minutos a desligar.

3.5 Segurança
- O uso de luvas de látex e de
óculos
de
protecção
é
obrigatório durante as operações
de manutenção (limpeza da
cabeça) e de assistência.

- Nunca deixar próximo da impressora recipientes com tinta, aditivo ou produtos usados na limpeza da impressora, nem panos com
tinta, ainda que secos.

- Assegurar que a impressora é mantida devidamente limpa, tendo em consideração que um depósito de tinta seca é extremamente
inflamável.

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/Miguel Araújo

Mod. Q00.M002.2
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1. OBJECTIVOS
Com este documento pretende-se auxiliar os operadores durante a operação do equipamento Inkjet com vista à correcta utilização do
mesmo.

2. RESPONSABILIDADES
É da responsabilidade de todos os operadores que operam o equipamento em questão, cumprirem esta instrução de trabalho.

3. MODO DE PROCEDER
3.1 Ligar a máquina

Figura 1 – Ligar e esperar o acesso ao ecrân principal
Nota: Deve ser limpo o transportador e as calhas perto da zona da cabeça do Inkjet para limpar o pequeno depósito de material que
se acumula.

3.2 Mudança do código de lote
Sempre que se inicie nova ordem de produção (mudança de lote), dever-se-á proceder à mudança do código da máquina de Inkjet, de
acordo com os passos abaixo indicados.

Significado do código: 13L134309
13 : Hora
L : Lote
134309: Ordem de fabrico (últimos 6 dígitos)

Figura 2 – Ordem de transporte
ELABORADO POR: Joaqim Pinheiro
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Figura 3 – Ecrân principal da máquina

Figura 4 – Utilizar as setas indicadas
previamente para visualizar o ecrân nesta
situação
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Figura 5 – Apagar os dígitos referentes à
ordem de fabrico e introduzir nova ordem

No caso de por engano ser apagada a mensagem por completo, dever-se-á proceder à inserção da hora correspondente (antes dos
passos anteriormente descritos):
Inserção da Hora:

Figura 6 – Seleccionar a opção “Inserir relógio”

Figura 7 – No menu “Format” usar os sinais + e – (ver
figura 1) até encontrar a opção “Hours”. Clicar “Ok”

Após estes passos dever-se-á inserir os dados referentes à ordem de fabrico, tal como descrito anteriormente (caso necessário inserir
a letra “L” após a hora).
Nota: A hora deverá ser inserida da forma explicitada acima, caso contrário a máquina não fará a actualização automática das horas.

ELABORADO POR: Joaqim Pinheiro
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3.3 Mudança do MakeUp
Dever-se-á proceder à mudança do MakeUp sempre que o equipamento indicar a sua falta (aviso no ecrân).

Figura 8 – Requisitar previamente nova
embalagem de produto

Figura 9 – Retirar o depósito vazio de
MakeUp

Figura 11 – Inserir nova embalagem

Figura 10 – Cortar invólucro de segurança

Figura 12 – Roscar até à posição correcta

3.4 Desligar a máquina

Figura 13 – Manter pressionado o botão até
que a luz pisque intermitentemente.
Aguardar

ELABORADO POR: Joaqim Pinheiro

Mod. Q00.M002.2

Figura 14 – Aguardar o completar do
processo de limpeza ( cerca de 5 min).
Estado – “Sequencia de parada”

Figura 15 – Quando o sistema entrar no
estado “Impressora desligada”, poder-se-á
desligar por completo a máquina ( figura 1)

APROVADO POR: Miguel Araújo

ANEXO G: Instrução de Trabalho –
Arranque da linha 17
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1. OBJECTIVOS
Com este documento pretende-se auxiliar os operadores durante o arranque e a paragem da linha com a introdução de uma lista de
tarefas, que deve ser seguida por forma a que todo o equipamento se encontre ligado aquando do arranque e desligado antes de uma
paragem prolongada da linha.

2. RESPONSABILIDADES
É da responsabilidade de todos os operadores que efectuam o arranque e a paragem da linha o cumprimento desta instrução de
trabalho.

3. MODO DE PROCEDER
3.1 Arranque
Para efectuar o arranque da linha siga os passos abaixo descritos pela ordem enunciada.

Ord.

Tarefa

Local

1º

Ligar geral da Máq Soldar

2º

Ligar Ar

3º

Ligar Quadro principal da Máq Soldar. Ligar verniz interior/exterior.

Quadro de controlo da Máq Soldar (fig. 3)

4º

Abrir torneiras de àgua (se necessário)

Passadores em frente aos fornos (fig. 4)

5º

Ligar Fornos

6º

Abrir Ar da Máq. de testes ( passadoror) e ligar Máquina

7º

Ligar Transportadores

Quadro eléctrico em frente aos fornos
(fig. 5)
Ao lado da Máq testes (fig.6) e Quadro
de controlo da Máq de testes
Quadro ao lado da 2ª cravadeira (fig. 7)

8º

Ligar as duas cravadeiras

9º
10º

Quadro eléc. Máq Soldar. (fig.1)
Torneiras atrás da Máq Soldar (fig.2)

Quadro eléc. ao lado de cada cravadeira
(fig 8)
Atrás da Máq de testes (consultar inst. de
trabalho Q.22.I017)
No final da linha de montagem

Ligar InkJet
Ligar paletizadores (se necessário)

Tabela I - Arranque

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
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3.2 Paragem
Para efectuar a paragem da linha siga os passos abaixo descritos pela ordem enunciada.

Ord.

Tarefa

Local

1º

Desligar Máquina de soldar. Fechar ar.

Quadro eléc. Máq Soldar.

2º

Desligar geral dos fornos.

3º

Desligar verniz interior, verniz exterior (se necessário)

Máquinas do verniz exterior e interior

4º

Desligar geral dos transportadores. Desligar tapetes.

Quadro eléctrico

5º

Fechar ar da máquina de ensaios.

6º

Desligar geral das cravadeiras. Desligar máquinas.

7º

Desligar Inkjet.

Quadro eléctrico dos fornos

Tubagens “ar máq ensaios”
Quadro eléctrico das cravadeiras
Atrás da Máq de testes (consultar inst. de
trabalho Q.22.I017)

Tabela II – Paragem

Figura 1 – Quadro eléctrico da Máquina de Soldar

Figura 2 – Torneiras atrás da Máq Soldar
ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/ Miguel Araújo
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2º

1º

Figura 3 – Quadro de controlo da Máq Soldar

Figura 4 – Passadores em frente aos fornos
3º

2º

1º
Figura 5 – Quadro eléctrico dos fornos

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/ Miguel Araújo
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Figura 6 – Passadores do Ar da Máq de testes

3º
1º

2º

Figura 7 – Quadro de controlo dos transportadores

1º
2º

Figura 8 – Quadro eléc. da cravadeira

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos/ Miguel Araújo
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DE 4

Miguel Araújo

ANEXO H: Instrução de Trabalho –
“Setup’s” linha 17

117
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Mudança de Altura
Q22.I016

1.

DE 4

DATA: 2006-06-22

OBJECTIVOS

Com este documento pretende-se auxiliar os operadores durante a operação de mudança de altura, para que se consiga uma redução
dos tempos de mudança.

2.

RESPONSABILIDADES

É da responsabilidade de todos os operadores que operam na linha de montagem, cumprirem esta instrução de trabalho.

3.

MODO DE PROCEDER

Nº
1
2

Máquina
(estado)
Produção
Produção

3
4
5

Produção
Mudança
Mudança

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6

Mudança

6.1
6.2

6.3

Produção

6.4
7

Mudança

8
9

Mudança
Mudança

10

Mudança

10.1

Operador 1
Operação

Esvaziar a linha
Ajustar
alimentador
Ventosas
Réguas
Dedos
de
Introdução
Cantoneiras
Desfolhadores
Ajustar máquina
de soldar
Curso excedente
Posição
dos
trinquetes
de
avanço
Velocidade
soldadura
Fazer teste de
soldadura
Ajustar
velocidade das
correntes
Ajustar verniz
(Máquina
de
soldar
a
trabalhar)
Ajustar
cravadeira
Placas
(se
necessário)

ELABORADO POR:

Ferramenta

Operador 2
Operação
Ir buscar ordem e analisar
Ver se há folha e componentes disponíveis p/
ordem seguinte na linha
Aviso operador do paletizador
Mudar componentes

Ajustar elevador superior

Ajustar transportadores

Ajustar largura do tapete horizontal
Abrir/Fechar cravadeira

APROVADO POR:
Paula Bastos / Miguel Araújo
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Ferramenta
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10.2
10.3
11

Mudança

12

Mudança

13
14

Produção
Produção

Transportadores
Segmentos (se
necessário)
Alterar programa
da máquina de
testes Wilco
Mudar
paletizador
Linha a trabalhar
Efectuar retornos
(se necessário)

DATA: 2006-06-22

Alterar programa da máquina de testes Wilco

Alterar Ink-Jet
Mudar máquina de ensaios manual
Efectuar retornos (se necessário)

5

5.5 Ajustar
desfolhadores

5.2 Ajustar réguas

5.1 Mudar ventosas
(se necessário)

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos / Miguel Araújo
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6

6.1 Mudar
curso
excedente

10
10.1 Mudar placas
(se necessário)
10.3 Mudar
segmentos

10.2 Adequar
transportadores
(1 ou 2)
Abrir/Fechar
cravadeira

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
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12

Mudar paletizador

12

Nota: Consultar Instrução de Trabalho
Q.22.I017 disponivel na linha de
montagem.

Alterar código InkJet

Nota: Todas as operações feitas ao equipamento, é obrigatório tomar as medidas de segurança adequadas.

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos / Miguel Araújo
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1. OBJECTIVOS
Com este documento pretende-se auxiliar os operadores durante a operação de mudança de ordem, para que se consiga uma
redução dos tempos de mudança.

2. RESPONSABILIDADES
É da responsabilidade de todos os operadores que operam na linha de montagem, cumprirem esta instrução de trabalho.

3. MODO DE PROCEDER

N.º

Máquina(
estado)

Operador 1
Operação

1

Produção

Ir buscar ordem e analisar*

2

Produção

Ver se há folha e
componentes disponíveis
para ordem seguinte na linha

3

Produção

Aviso operador do paletizador

4

Mudança

Esvaziar a linha (se
necessário)

5

Mudança

Colocar folha no alimentador

6

Mudança

Ajustar máquina de soldar

Operador 2
Tempo

Ferramenta

Operação

Mudar componentes

- afinar enrolado
- ver solda
7

Mudança

Ajustar verniz (se necessário)

8

Mudança

Ajustar cravadeira (se
necessário)

9

Mudança

Mudar paletizador (se
necessário)

10

Produção

Fazer retorno de folha e
componentes (se necessário)

Ajustar cravadeira (se
necessário)

Mudar código Ink-Jet

11
12

Nota*: analisar folha,
componentes, verniz, paletes

ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos / Miguel Araújo

Mod. Q00.M002.2

Miguel Araújo

Tempo

Ferramenta

INSTRUÇÃO de TRABALHO

PAG. 2

DE 2

EDIÇÃO : A

Mudança de Ordem
Q22.I015

DATA: 2006-06-14

1
O operador deve ir buscar a
ordem e analisar préviamente as
mudanças que são necessárias
efectuar na linha, para que
aquando da mudança não
existam perdas de tempo
desnecessárias.

7

Aplicar verniz
interior se
necessário e
efectuar
respectivo ajuste.

10
O operador 2 é
responsável por alterar o
código Ink-Jet enquanto o
operador 1 efectua o
retorno.

Nota: Consultar Instrução de Trabalho
Q.22.I017 disponivel na linha de
montagem.

Nota: Todas as operações feitas ao equipamento, é obrigatório tomar as medidas de segurança adequadas.
ELABORADO POR:

APROVADO POR:
Paula Bastos / Miguel Araújo

Mod. Q00.M002.2

Miguel Araújo

ANEXO I: Planos de Acções das
linhas 7 e 17
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Projecto:

Plano de Acções de Melhoria L.7

Nº

Problema

Respon.

Data

P

D

1

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas

Colocação de apertos rápidos no alimentador da folha

RB/BP/T

sem 25

P

D

2

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas

Colocação de apertos rápidos nos transportadores

RB/BP/T

sem 25

P

D

3
4
5
6
7
8
9
10

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas
Dificuldade de ajuste a quando a mud. de altura
Dificuldade de ajuste a quando a mud. de altura
Peça de 4 ventosas faltava 1 ventosa.
Falta de ferramentas p/ uso dos operadores
Falta de manutenção de peças e ferramentas
Falta dos Programas da Máq. de testes Wilco
Dificuldade de mudança do pincel do verniz exterior

RB/BP/T
RB/BP/T
RB/BP/T
RB/BP/T
Miguel Araújo
Miguel Araújo
Paula Bastos
RB/BP/T

sem 26
sem 27
sem 27
sem 26
sem 27
sem 26
sem 25
sem 27

P
P
P
P
P
P
P

D

11

Dificuldade de identificação da qntid// de aglomerados da
máquina de soldar aquando as mudanças

Colocação de apertos rápidos no paletizador
Colocação de um comparador na cravadeira
Colocação de régua (marcações) nos transportadores
Correcção de ventosas do alimentador
Compra de ferramenta base p/ ter na linha
Plano de manutenção p/ peças e ferramentas
Recolha dos programas necessários para a linha
Colocação de uma fêmea que facilita a mudança
Numeração dos aglomerados e colocação na linha de
uma instr. de trabalho q identifica qual os aglomerados a
usar por altura

Acção

C

A

D
D

RB/BP/PB

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Projecto:

Plano de Acções de Melhoria L.17

Nº

Problema

1

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas

Colocação de apertos rápidos no alimentador da folha

2

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas

Colocação de apertos rápidos nos transportadores

RP/RB/RS/JA

sem 20

P

D

C

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas
Tempo perdido no aperto/desaperto e excesso de ferramentas
Dificuldade de ajuste a quando a mud. de altura
Dificuldade de ajuste a quando a mud. de altura
Peça de 3 ventosas faltava 1 ventosa.
Peças perdidas ao longo da linha
Falta de ferramentas
Peças não identificadas
Falta de manutenção de peças e ferramentas

RP/RB/RS/JA
RP/RB/RS/JA
RP/RB/RS/JA
RP/RB/RS/JA
RP/RB/RS/JA
MA / Pinheiro
Miguel Araújo
Paula Bastos
RP/RB/RS/JA

sem 20
sem 20
sem 19
sem 20
sem 19
sem 20
sem 19
sem 18
sem 19

P
P
P
P
P
P
P
P
P

D
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C

13

Rosetas dos Diâmetros espalhadas pela linha. Peso.

Equipa

sem 20

P

D

C

14
15

Falta de parâmetros para a mudança na máquina de soldar.
Falta dos Programas da Máq. de testes Wilco
Falta de indicação do nº de latas necessárias p/ terminar uma
ordem

Colocação de apertos rápidos no enrolar da folha
Colocação de apertos rápidos no paletizador
Colocação de régua (marcações) na cravadeira
Colocação de régua (marcações) nos transportadores
Correcção de ventosas do alimentador
Carrinho de apoio à máq. de soldar e às cravadeiras
Compra de uma bancada e respectivas ferramentas
Identificação das peças
Plano de manutenção p/ peças e ferramentas
Colocar suportes para as rosetas junto ao local de
aplicação.
Recolha dos parâmetros necessários, e elaborar tabela.
Recolha dos programas necessários para a linha

Paula Bastos
Paula Bastos

sem 20
sem 20

P
P

D

C

A

Colocação de um contador

Miguel Araújo

sem 20

P

D

C

A

16

Acção

Respon.

Data

P

D

C

RP/RB/RS/JA

sem 18

P

D

C

A

17
18
19
20
21
22
23
24
25
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ANEXO J: Fichas das “Defeitotecas”
das linhas de montagem e
estampagem
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IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS
Linha 37 – Diâmetro 60- estampagem AE
N.º
CP

Defeito

Causa

Solução / Acção

1

Cúpula c/ falha de
borracha

Limpar bico de
injecção

2

Cúpula rachada

3

Cúpulas c/ falha de
borracha

4

Cúpulas riscadas no
orleador

5

Cúpula deformada

Bico que injecta
borracha entupido
Falta de pressão no
cunho
Bico de injecção de
borracha fora de
posição
Encravamentos no
orleador que o
desgastam
Falta de vaselina no
interior da cúpula

Chamar mecânico
Colocar bico de
injecção na posição
correcta
Polimento do orleado
Injectar vaselina na
parte interior da folha

Esta lista complementa as cúpulas com exemplos de defeitos, que estão no
mostruário.
 Cada cúpula está identificada com um n.º e defeito
 Na lista encontra-se a causa e uma forma de solução ou acção a
tomar pelo operador ou mecânico
Sempre que surjam novos defeitos, deve-se:
 Guardar pelo menos uma cúpula com defeito para exemplo;
 O mecânico / operador deve descriminar o defeito, a causa e uma
possível solução/acção.
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IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS
Linha 52 – Diâmetro 41- estampagem AE
N.º
CP
1
2
3

Defeito

Causa

Solução / Acção

Cúpula riscada
Cúpula riscada
Cúpula c/ inscrição
descentrada

Lixo no cunho
Máquina da borracha
Corte da
prensa mal efectuado

Limpar cunho
Isolar
Interromper e
inspeccionar contentor

Esta lista complementa as cúpulas com exemplos de defeitos, que estão no
mostruário.
 Cada cúpula está identificada com um n.º e defeito
 Na lista encontra-se a causa e uma forma de solução ou acção a
tomar pelo operador ou mecânico
Sempre que surjam novos defeitos, deve-se:
 Guardar pelo menos uma cúpula com defeito para exemplo;
 O mecânico / operador deve descriminar o defeito, a causa e uma
possível solução/acção.
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IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS
Linha 67 – Diâmetro 48- estampagem AE
N.º
CP

Defeito

Causa

1

Godés quadrados

Folha

2

Cúpulas marcadas

Lixo no cunho

3

Godés quadrados

Folha

4

Cúpulas com sujidade
Cúpulas c/ esmalte a
descascar

Sujidade nos cunhos

5

Litografia

Solução / Acção
Parar produção.
Trocar de ordem.
Limpar cunhos
Parar produção.
Trocar de ordem.
Limpar cunhos
Interromper e
inspeccionar contentor

Esta lista complementa as cúpulas com exemplos de defeitos, que estão no
mostruário.
 Cada cúpula está identificada com um n.º e defeito
 Na lista encontra-se a causa e uma forma de solução ou acção a
tomar pelo operador ou mecânico
Sempre que surjam novos defeitos, deve-se:
 Guardar pelo menos uma cúpula com defeito para exemplo;
 O mecânico / operador deve descriminar o defeito, a causa e uma
possível solução/acção.
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IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS
Linha 38 – Diâmetro 52- estampagem AE
N.º
CP/FN

Defeito

Causa

Solução / Acção

1

Cúpula c/ falha de
borracha

2

Cúpula deformada

Bico que injecta
borracha entupido
Encravamento na
máquina da borracha

3

Cúpula riscada

Litografia/Corte

4

Cúpula amolgada

Lixo no cunho

Limpar bico de
injecção
Interromper e
inspeccionar contentor
Interromper e
inspeccionar contentor
Inspeccionar lote
Limpar cunho

Esta lista complementa as cúpulas com exemplos de defeitos, que estão no
mostruário.
 Cada cúpula está identificada com um n.º e defeito
 Na lista encontra-se a causa e uma forma de solução ou acção a
tomar pelo operador ou mecânico
Sempre que surjam novos defeitos, deve-se:
 Guardar pelo menos uma cúpula com defeito para exemplo;
 O mecânico / operador deve descriminar o defeito, a causa e uma
possível solução/acção.

131

IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DEFEITOS
Linha 17 – montagem de AE
N.º
lata

Defeito

1

Cúpula amolgada

1

Lata amolgada

2

Lata amolgada

3

Cúpula a descascar

4

Cúpula e Fundo riscados

5

Cúpula com excesso de
borracha

6

Lata amolgada

Saída da máquina de
testes

8

Cúpula mal cravada

Excesso de beira de
cravação do corpo.

9

Lata mal soldada

Folha com muita
sobreposição.
Perímetro muito grande.
Falta de corrente.
Desgaste dos rolos de
soldadura.

10

Cúpula rompida

11

Cúpula deformada

12

Cúpula mal cravada

13

Lata mal soldada

14

Cúpula c/ inscrição
descentrada

15

Fundo riscado e rompido

16

Cúpula deformada

17

Aerossol sujo

Causas

Solução / Acção

Estampagem – cunho com
lixo
Passagem por roseta da
linha de montagem
Roseta do tapete após
máquina de testes
Litografia - esmalte
Rolos da cravadeira ou
esmalte (litografia)
Cúpulas c/ excesso de
borracha colam nos
contentores

Interromper e inspeccionar
contentor
Inspeccionar latas no fim
da linha de montagem
Detectar erro antes de
chegar ao cliente
Trocar contentor
Interromper e ajustar rolos
ou trocar contentor

Cravadeira a parar fora do
tempo
Cúpula mal cunhada
(prensa em ajustes)
Rolos de cravação
desapertados
Litografia- presença de
verniz na zona de
soldadura
Estampagem- corte da
cúpula mal efectuado
Placas de cravação
rompidas.
Estampagem- Introdução
de apara aquando da
cunhagem
Passagem pelo tapete
horizontal à saida da
cravadeira

Inspeccionar latas no fim
da linha de montagem
Verificar se as latas estão
amolgadas antes de as
colocar novamente na linha
Interromper e chamar
mecânico
Interromper e chamar
mecânico

Chamar mecânico
Interromper e inspeccionar
contentor
Chamar mecânico
Inspeccionar lote
Interromper e chamar
mecânico
Mudança de placas ou
afinações e ajustes.
Interromper e inspeccionar
contentor
Limpar tapete

Esta lista complementa as latas com exemplos de defeitos, que estão no mostruário.
 Cada lata está identificada com um n.º e defeito
 Na lista encontra-se a causa e uma forma de solução ou acção a tomar pelo operador ou mecânico
Sempre que surjam novos defeitos, deve-se:
 Guardar pelo menos uma lata com defeito para exemplo;
 O mecânico / operador deve descriminar o defeito, a causa e uma possível solução/acção.
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ANEXO K: Fichas de Defeitos da Linha
de montagem 27
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

27

Data:

1

14-6-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Roseta da linha, à saida da cravadeira, não isolada e
desgaste da roseta

Melhoria Proposta

Isolar rosetas ou substitui-las

Resultado Proposto

Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

27

Data:

2

14-6-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Roseta da linha, à saida da máquina de testes, não isolada
e desgaste da roseta

Melhoria Proposta

Isolar rosetas ou substitui-las

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

27

Data:

3

14-6-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Rosetas da cravadeira, não isoladas e desgaste das rosetas

Melhoria Proposta

Isolar rosetas ou substitui-las

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

27

Data:

4

21-6-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Saída do divisor do paletizador e barra de alinhamento de
palete

Melhoria Proposta

Elaborar plano de manutenção para o paletizador da linha
27

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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ANEXO L: Fichas de Defeitos da Linha
de montagem 17
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

17

Data:

1

22-5-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Rosetas da linha não isoladas e desgaste das rosetas

Melhoria Proposta

Isolar rosetas ou substitui-las

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

17

Data:

2

22-5-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Saída da máquina de testes

Melhoria Proposta

Isolar caixa da máquina de testes, isolar contentor a onde
caem as latas, inspeccioná-las a 100%, não deixar
acumular no contentor

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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N°

Ficha de Defeitos
Linha:

17

Data:

3

22-5-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Entrada do divisor do paletizador e barra de alinhamento
de palete

Melhoria Proposta

Elaborar plano de manutenção para o paletizador da linha
17

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas

141

N°

Ficha de Defeitos
Linha:

17

Data:

4

22-5-06

Tema

Amolgadelas nas latas

Problema

Latas amolgadas

Causa

Saída da cravadeira, passagem da lata para o tapete

Melhoria Proposta

Mudança do tapete (mudar para tapete semelhante ao da
linha 16)

Resultado Proposto Linha a produzir em conformidade, sem latas amolgadas
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ANEXO M: Processo de Produção de
um Aerossol
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Processo de produção de um Aerossol
► Littel

A Littel é o ponto de partida para a divisão de embalagens. É nesta área que se procede ao corte
da folha de flandres. A folha de flandres é obtida através de vários fornecedores, sendo ela
fornecida na forma de coils.
O princípio de funcionamento da Littel é sempre o mesmo, alterando apenas a ferramenta de
corte, em que a folha pode ter o formato recto ou formato scroll, tendo esta última vários
formatos de corte, dependendo da sua funcionalidade.
Esta linha tem também a funcionalidade de rejeitar automaticamente folha que tenha poros e
problemas de espessura e obviamente há também um controlo visual.
1ª

2ª

3ª

Fig. 1- Diferentes etapas da Littel
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Fluxograma do Processo_Corte Primário

Alimentação

Desfibramento

Corte

Empilhamento

Filme estirável; Cintas e
Embalamento

Cantoneiras

► Litografia
A litografia é onde se aplica as cores e protecções químicas à folha de flandres que vai ser
utilizada para a produção de embalagens metálicas para o resto desta fábrica (baldes, aerossóis,
latas). Esta é uma área muito importante já que é aqui que se dá todo o aspecto exterior à
embalagem. Como tal, se houver problemas com a folha litografada nesta área, esta fica
inutilizada para as outras.
Para uma melhor execução, esta área encontra-se dividida por quatro secções:





Pré-impressão ou fotolite;
Litografia convencional;
Litografia ultra-violeta (UV);
Corte;

O princípio de funcionamento pelo qual a litografia se rege é o sistema offset. Basicamente quer
dizer, que onde há água não há tinta e onde há tinta não há água.
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Na pré-impressão, é onde se realiza todos os preparativos para produção regendo-se no sistema
offset. É responsabilidade desta área informatizar e seleccionar as cores necessárias(usando tanto
pantones como quadricromia), utilizando o programa Artpro.
Na próxima fase é realizada uma película para cada côr, a respectiva matriz e de seguida vai ao
prelo. É nesta zona onde vai ser realizado as primeiras amostras, sendo enviada ao cliente uma
amostra para confirmação da produção.
De seguida a produção passa para a litografia.
A litografia como referi atrás, tem a convencional e a ultra-violeta. A maior diferença que se
pode encontrar entre as linhas convencionais e as linhas ultra-violeta, é no sistema de secagem.
Enquanto que na primeira usa-se fornos a gás de comprimento aproximadamente de trinta metros,
a segunda usa lâmpadas ultra-violeta que praticamente não ocupa espaço. Como tal a litografia
convencional começa a tornar-se obsoleta, tendo a tecnologia ultra-violeta avançado muito.
Como a litografia UV oferece a possibilidade de secar logo após à impressão, as linhas possuem
mais cabeças de impressão. A maior tem quatro cabeças de impressão, o que possibilita o uso de
quatro cores de uma só passagem. A passagem de verniz é dada pela litografia convencional,
podendo também ser impresso cores. No máximo duas, mais o verniz, sendo estas cores não
sobrepostas, já que o forno está depois das cabeças de impressão.
No final da produção as matrizes da litografia convencional que foram utilizadas e que ainda se
encontram em bom estado, são lavadas e arquivadas, caso o cliente queira reactivar esse mesmo
produto. As da litografia ultra-violeta não são arquivadas, provavelmente devido às tintas que são
muito agressivas e necessitam de cuidados especiais.
Em sequência à litografia, temos a secção do corte, em que a folha litografada, vem para esta
secção para ser cortada de acordo com as especificações do produto final, sendo este no formato
recto ou no formato scroll (outro tipo de formato de folha vulgarmente usado na área de
estampagem).

Fig. 2- Formato recto e scroll, respectivamente
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Após a folha cortada, esta dá entrada no armazém A3, onde será expedida para as várias secções
de produção.

Fig. 3- Processo de Litografia Convencional

Fig. 4- Processo de Litografia Ultra-Violeta (UV)
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Fluxograma do Processo_Litografia- Impressão e Enverrnizamento

Alimentação

Envernizamento

Impressão

Secagem

Empilhamento

Após conclusão do processo de litografia, a folha passa para a secção de corte secundário para aí
lhe ser cortada e se transformar em vários corpos de aerossol.
Fluxograma do Processo_Corte Secundário

Alimentação

Corte

Aplicação Parafina

Empilhamento

Embalamento

Filme estirável; Cinta
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Fig. 5- Processo de Corte Secundário
► Aerossóis
Nesta área, tal como nas anteriores, também se divide em estampagem e montagem. A
estampagem está separada por um corredor, em que de um lado faz-se as cúpulas e do outro os
fundos. O princípio de funcionamento das linhas é basicamente sempre o mesmo para as cúpulas
e para os fundos, sendo as linhas das cúpulas diferentes das dos fundos.
As linhas a produzem diâmetros diferentes, estando uma só a fabricar cúpulas para o exterior.
No sector da montagem é onde se faz a montagem dos aerossóis. O princípio de funcionamento
destas linhas é muito parecido com as linhas dos industriais.
Tal como a área dos industriais e nos alimentares, nos aerossóis também são efectuados testes aos
produtos para se saber se estão de acordo com as especificações dos clientes.
Como neste momento existe uma grande procura nos aerossóis na Colep Portugal, foi comprada
uma nova linha de aerossóis com capacidade de fabricar quinhentos aerossóis por minuto. Para
acompanhar esta produção, obviamente, procedeu-se à compra de uma linha para cúpulas, já que
estas têm de ter capacidade de produção. Relativamente aos fundos, pensa-se que estes
conseguirão aguentar o aumento de produção.
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Fluxograma do Processo_Estampagem de Aerossóis
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Fluxograma do Processo_Montagem de Aerossóis
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Figura 6- Exemplos de aerossóis
► Thimon
A função da thimon, passa pelo embalamento das paletes que vêm das linhas de montagem
referentes à divisão de embalagens.
A responsabilidade desta linha é da manutenção dos aerossóis e é nesta pela qual o produto passa
pela última fase.

Fig. 7- Processo de Embalamento
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ANEXO N: Plano Limpeza de linha
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Lista de Limpeza de Linha
Linha: 17

Máquina: Máq de Soldar

Semana:
Verificação (Número do operador)

Acção

Quem

Como

Freq

Seg
1º

Limpeza de zona verniz
1 exterior + transportador
Limpeza de zona verniz
2 interior

3
4

Oper
Oper

Limpar desempilhador

Oper

Limpar guias dos rolos

Oper

Limpar ferramenta de
5 calibração.
Limpar discos de limpeza do
6 fio de cobre
Apanhar lixo e sucata.
7 Limpar óleo do chão.
Limpar rolos de soldadura

Oper

Pano +
Dissolvente
Pano +
Dissolvente
Pano +
Dissolvente
Pano +
Dissolvente
Pano +
Dissolvente

3º

1º

2º

Qua
3º

1º

2º

Qui
3º

1º

2º

Sex
3º

1º

2º

Sab
3º

1º

2º

Dom
3º

1º

2º

3º

T
T
T
T
D

Oper

S

Oper

T
T

Oper

Soprar

9 Limpar cabeças de azoto

Oper

Pano +
Dissolvente

T

10 Nível Lavador de gazes

Oper

Ver nível

D

11 Lavador de gazes

Oper

Limpar

8

2º

Ter

M

12
13
14
15
Mod.O20.M004.1

Frequência(Freq.) - Previamente definida
Diaria- D
Semanal - S
Quinzenal -Q
Mensal - M

Se não souberem executar alguma tarefa, falar com Mecânico ou Chefe de Equipa.
Colocar o n.º interno para confirmar execução da limpeza/tarefa.
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Lista de Limpeza de Linha
Linha: 17

Máquina: Cravadeiras e Maq Ensaios

Semana:
Verificação (Número do operador)

Acção

Quem

Como

Seg

Freq
1º

Limpeza das cabeças do
1 necked-in

Oper

Pano + Diluente

D

2 Limpeza exterior

Oper

Pano

D

Oper

Pano

S

4 Limpar pó dos pratos

Oper

Pano

S

5 Apanhar lixo e sucata.
Limpar tapete horizontal
6 saída cravadeiras

Oper

3

LIMPAR INTERIOR

Oper

2º

Ter
3º

1º

2º

Qua
3º

1º

2º

Qui
3º

1º

2º

Sex
3º

1º

2º

Sab
3º

1º

2º

Dom
3º

1º

2º

3º

T
Pano + liquido

S

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mod.O20.M004.1

Frequência(Freq.) - Previamente definida
Diaria- D
Semanal - S
Quinzenal -Q
Mensal - M
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ANEXO O: Modo Operatório“Setup’s” linha 17
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MODO OPERATÓRIO NORMALIZADO
Máquina: Linha 17

Descrição: Mudança de Ordem

Responsável: Miguel A.

Sector: Montagem Aerossois
N.º

Máquina
(estado)

1
2
3
4
5
6

Produção
Produção
Produção
Mudança
Mudança
Mudança

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mudança
Mudança
Mudança
Produção

Data: Maio 2006
OPERADOR 1

Operação
Ir buscar ordem e analisar*
Ver se há folha e componentes disponiveis p/ ordem seguinte na linha
Aviso operador do paletizador
Esvaziar a linha
Colocar folha no alimentador
Ajustar máquina de soldar
- afinar enrolado
- ver solda
Ajustar Verniz (se necessário)
Ajustar cravadeira (se necessário)
Mudar paletizador (se necessário)
Fazer retorno folha e componentes (se necessário)

OPERADOR 2
Tempo

Ferramenta

Operação

Tempo

Ferramenta

Mudar componentes

Ajustar cravadeira (se necessário)
Mudar código Ink-Jet

Nota *: Analisar folha, componentes, verniz, paletes
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MODO OPERATÓRIO NORMALIZADO
Máquina: Linha 17

Descrição: Mudança de Altura

Responsável: Miguel A.

Sector: Montagem Aerossois
N.º
1
2
3
4
5

Máquina
(estado)
Produção
Produção
Produção
Mudança
Mudança

6 Mudança

Produção
7
8
9
10

Mudança
Mudança
Mudança
Mudança

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mudança
Mudança
Mudança
Produção
Produção

Data: Maio 2006
OPERADOR 1
Operação

OPERADOR 2
Tempo

Esvaziar a linha
Ajustar alimentador
Ventosas
Réguas
Dedos de Introdução
Cantoneiras
Desfolhadores
Ajustar máquina de soldar
Curso excedente
Posição dos trinquetes de avanço
Velocidade soldadura
Fazer teste de soldadura
Ajustar velocidade das correntes
Ajustar Verniz
(Máquina de soldar a trabalhar)
Ajustar cravadeira
Placas (se necessário)
Transportadores (se necessário)
Segmentos (se necessário)
Alterar programa da máquina de testes Wilco
Mudar paletizador
Linha a trabalhar
Efectuar retornos (se necessário)

Ferramenta

Operação
Ir buscar ordem e analisar*
Ver se há folha e componentes disponiveis p/ ordem seguinte na linha
Aviso operador do paletizador
Mudar componentes

Tempo

Ferramenta

chave 5/8
chave 6
chave 5/8
........................
.........................
Ajustar elevador superior
chave 8
chave bocas 13
........................ Ajustar transportadores
alicate
Ajustar largura do tapete horizontal
Abrir/Fechar cravadeira
chave bocas 24

chave 5
Alterar programa da máquina de testes Wilco
chave bocas 17 Alterar Ink-Jet
Mudar máquina de ensaios manual
Efectuar retornos (se necessário)

Nota *: Analisar folha, componentes, verniz, paletes
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ANEXO P: Análise Estatística dos
resultados
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“Setup” devido à altura, Linha 17, ano de 2006 (de Janeiro a Agosto)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

T
TA

Obs

22

80,68

35,634

Std. Error
Mean
7,597

40

72,25

33,068

5,229

N

TD

Mean

Std. Deviation

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

,167

Sig.
,684

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre
variâncias, aceitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

t
,935

60

,354

-9,614

26,478

,914

40,690

,366

-10,198

27,061

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre médias,
aceitando assim a hipótese
nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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“Setup” devido à altura, Linha 17, ano de 2006 (de Janeiro a Julho)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

22

Mean
80,6818

Std. Deviation
35,63357

Std. Error
Mean
7,59710

31

67,0968

27,77211

4,98802

N

TD

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

,172

Sig.
,680

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre
variâncias, aceitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

1,559

51

,125

-3,90392

31,07401

1,495

38,057

,143

-4,81225

31,98233

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre médias,
aceitando assim a hipótese
nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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“Setup” devido à ordem, Linha 17, ano de 2006 (de Janeiro a Agosto)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

70

Mean
30,4286

Std. Deviation
20,79477

Std. Error
Mean
2,48545

135

16,7037

7,55880

,65056

N

TD

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

56,887

Sig.
,000

t
6,857

203

,000

9,77816

17,67157

5,342

78,588

,000

8,61063

18,83911

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre
variâncias, rejeitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre médias,
rejeitando assim a
hipótese nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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“Setup” devido à ordem, Linha 17, ano de 2006 (de Janeiro a Julho)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

70

30,4286

20,79477

Std. Error
Mean
2,48545

96

16,8750

7,65059

,78084

N

TD

Mean

Std. Deviation

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

41,697

Sig.
,000

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre
variâncias, rejeitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

5,870

164

,000

8,99426

18,11288

5,202

82,707

,000

8,37162

18,73552

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre médias,
rejeitando assim a
hipótese nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo

163

“Setup” devido à altura, Linha 7, ano de 2006 (de Janeiro a Agosto)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

58

109,0517

52,29351

Std. Error
Mean
6,86647

21

85,4762

42,77572

9,33443

N

TD

Mean

Std. Deviation

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

,704

Sig.
,404

t
1,852

77

,068

-1,77871

48,92978

2,034

43,075

,048

,20744

46,94363

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre
variâncias, aceitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre médias,
aceitando assim a hipótese
nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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“Setup” devido à altura, Linha 7, ano de 2006 (de Janeiro a Julho)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

N

TD

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

58

109,0517

52,29351

6,86647

11

73,6364

33,91835

10,22677

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

1,566

Sig.
,215

p>0.05 o que significa que
não existem diferenças
significativas entre
variâncias, aceitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

2,155

67

,035

2,60677

68,22395

2,875

20,324

,009

9,74650

61,08422

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre médias,
rejeitando assim a
hipótese nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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“Setup” devido à ordem, Linha 7, ano de 2006 (de Janeiro a Agosto)

Obs = “Setup’s”
TA = Tempo de cada “Setup” antes do
início do projecto
TD = Tempo de cada “Setup” após início
do projecto

“T Test”

Obs

T
TA

135

Mean
25,0222

Std. Deviation
32,95032

Std. Error
Mean
2,83591

60

13,5167

7,40703

,95624

N

TD

Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

F
Obs

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

14,480

Sig.
,000

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre
variâncias, rejeitando
assim a hipótese nula.
Ho: σ^2(A)/σ^2(D)= 1
H1: σ^2(A)/σ^2(D)≠ 1

t

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
df
Sig. (2-tailed)
Lower
Upper

2,671

193

,008

3,01049

20,00062

3,844

161,463

,000

5,59550

17,41562

P<0.05 o que significa que
existem diferenças
significativas entre médias,
rejeitando assim a
hipótese nula.
Ho: µ= µo
H1: µ≠ µo
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ANEXO Q: Documentação do
Estágio
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