
Resumo 

Este projecto envolveu a implementação de conceitos relacionados com o tema Fábrica Visual 

no Sistema de Produção da EFACEC Energia S.A., mais concretamente na área de produção 

de transformadores SHELL. A Fábrica Visual pode ser definida como um ambiente que 

autonomamente se explica, ordena, regula e melhora recorrendo a um conjunto de sistemas 

visuais para tradução de uma vasta informação em intuição e sentido visual. Este tema 

pressupõem um extenso trabalho de investigação, que permitiu para além da criação de uma 

metodologia de implementação, colher um conjunto de exemplos e técnicas, possíveis de 

serem adaptados e aplicados no contexto em questão. 

A primeira etapa de implementação consistiu na criação de uma ordem visual no local de 

trabalho, envolvendo um conjunto de ferramentas e procedimentos, tais como: actividades 5S; 

concepção de soluções de arrumação e organização; definição, identificação e marcação 

visual de itens existentes no chão de fábrica; e formação dos operários de forma a incentivar e 

estimular a sua participação e inventividade, na criação de sistemas visuais. 

Na etapa seguinte, correspondente à implementação de documentação visual, foi planeado a 

colocação, em cada posto de trabalho, de instruções operacionais com figuras e esquemas 

exemplificativos de um conjunto de sequências de operações mais importantes. Estas 

instruções têm como objectivo a definição e uniformização de processos, servindo de base, a 

partir da qual se possam conceber melhorias destes processos. 

Quando se planeava a implementação de métricas visuais, deparou-se com o problema de 

carência de dados, que impossibilitaria o cálculo de muitos dos rácios que inicialmente se 

tinha previsto. A solução passou pela concepção de uma aplicação informática de recolha de 

tempos junto dos operários. 

A última e mais recente tarefa deste projecto, consistiu na criação de uma plataforma 

centralizada de recolha e exibição de informação, normalmente designada de Visual 

Dashboard. Esta plataforma tem como finalidade fornecer uma visão geral do estado actual e 

performance da fábrica, indo de encontro a uma integração de informação proveniente de 

diversas fontes. Tem como objectivo final servir de apoio à tomada de decisões por parte da 

Gestão. 

Como resultado das acções relacionadas com a Fábrica Visual, foi possível observar diversas 

melhorias ao nível do tempo de movimentação dispendido pelos operários à procura de 

ferramentas e stocks, redução dos enganos e aumento do nível de arrumação geral da fábrica. 

Para o futuro planeia-se dar continuidade as estas acções e à criação de um sistema em tempo 

real de observação do estado do gemba. 

Espera-se que o ambiente de trabalho se torne um espaço visualmente informativo, que 

suscite o envolvimento e participação dos operários na resolução de problemas e na melhoria 

contínua dos processos e da qualidade do produto final. 

 



Abstract 

The purpose of this project was to implement the concepts related with the subject Visual 

Factory on EFACEC Production System (SPE) more concretely in the production area of 

SHELL transformers. The Visual Workplace can be defined as an environment that is self-

ordered, self-explained, self-regulated and self-improving resorting a set of visual systems, 

which translate vastly dense information into intuition and visual meaning. This subject 

required an extended research work, which allowed not only the creation of an 

implementation methodology but also the gathering of real examples and techniques possible 

to adapt and apply in the current case. 

The first stage of implementation consisted of the creation of a visual order in the workplace, 

through a set of procedures and tools as: 5S activities; development of solutions to better 

organize and arrange existing items; identification and visual marking of items in the plant 

soil and desks; and operators on-the-job training to stimulate their participation and help in 

creation of new visual systems. 

In the following stage, related to the implementation of visual documentation, was planned 

the affixation, in each job location, of operational instructions, that visually describe a set of 

the most important production operations. These instructions have the purpose of defining and 

standardize processes, helping employee participation on ongoing improvement activities. 

In the following stage, the implementation of visual metrics, a problem related to the lack of 

data, urged, that precluded the calculation of many indicators initially conceived. For that it 

was designed a digital application for time gathering near operators. 

Finally one created a centralized platform for collecting and retrieving of essential 

information, usually called Visual Dashboard. This platform has the purpose of giving a 

complete overview of the current state and performance of the factory. It aims for the 

integration of multiple source information and its final intention is to provide support in 

management decisions. 

As a result of the undertaken actions, related with the Visual Factory, it was possible to 

observe many improvements as in the time spent searching for tools and stocks, reduction of 

errors, and an increased overall level of tidiness. For the future it is planned to continue with 

this activities and with the creation of an online factory monitoring system. 

It’s hoped that the workplace environment really becomes a visually informative place that 

promotes employee involvement and participation on actual problem solving and on the 

continuous improvement of processes and final product quality. 

 




