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Resumo 
 

Este trabalho enquadra-se no âmbito do projecto de mestrado do 5º ano do Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica (MIEM) da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP). 

O fluxo de materiais foi o tema no qual se baseou todo este projecto. O fluxo de materiais é 
uma das questões essenciais e inerentes ao bom funcionamento de qualquer empresa. A 
abordagem deste tema teve sempre em vista a melhor utilização de recursos e a eliminação de 
desperdícios. De acordo com os sistemas de produção Lean, pretendeu-se optimizar toda a 
rede de logística interna com a introdução de um sistema de Mizusumashi, que funciona como 
principal elo de ligação entre o armazém e a produção. Foi também alvo de estudo a 
implementação de uma lógica de nivelamento e planeamento de produção em Pull, 
alastrando-o posteriormente a toda a cadeia de abastecimento. A criação de um supermercado, 
o redimensionamento e criação de kanbans e a reorganização do armazém são resultado da 
linha de orientação em torno do Toyota Production System que foi seguida em todo o 
projecto. 

Todos os projectos foram desenvolvidos com a necessidade de redução de Work in Progress 
em todas as áreas da fábrica. 

Fica demonstrado que o aumento do fluxo de materiais e de informação torna qualquer 
sistema produtivo mais eficaz, mais flexível e aumenta a qualidade de produção, sendo estes 
os objectivos principais do sistema de produção Lean.  
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Study of Warehouse Layout and Organization of Material Flow  

Abstract 
 

This assignment was developed within my M.Sc. project during the final year of the study 
plan MIEM – M.Sc. in Mechanical Engineering, Production Management option, ministered 
at the Faculty of Engineering, University of Porto.  

The materials’ flow was the main topic approached during the Project.  The materials’ flow in 
the factory is being one of the essential and inherent issues to the good functioning of any 
company. Resizing the resources and waste elimination were the main goals approached with 
this topic. During the project an analysis was made of that same material flow, always trying 
to maximize resources by eliminating detected wastes. According to the Lean production 
systems, the goal was to optimize the entire network of internal logistics with the introduction 
of a Mizusumashi system, which here acts as the main link between the warehouse and 
production. 

It was also subject of study the implementation of the logic of leveling and planning of 
production Pull, spreading it later to the entire supply chain.  

The creation of a supermarket, the resizing and creation of kanbans and the reorganization of 
the warehouse are the result of a guideline around the Toyota Production System which was 
used throughout the whole project. 

All projects were developed within the need of reduction of Work in Progress in every section 
of the factory. 

It is shown that the increasing of the materials’ and information’s flow makes any productive 
system more effective, more flexible and improves the quality of production, as the main 
goals of the Lean production system. 
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Glossário 

 

Bordo de Linha: Local próximo da linha produtiva onde se encontram os materiais 
necessários à operação executada na mesma. 

Bullwhip Effect: Padrões disfuncionais mas estáveis, tais como flutuações de volume a serem 
amplificadas a jusante na cadeia de valor, devido à falta de comunicação existente entre os 
diferentes agentes da cadeia de valor. 

ELCB: “Earth Leakage Circuit Braker” 

FIFO: “First In First Out”. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. 

Gemba: Palavra japonesa para o local onde a acção acontece, frequentemente utilizada para 
descrever na indústria o chão de fábrica. 

Just-In-Time (JIT): Forma de descrever uma cadeia de valor, observada originalmente na 
Toyota, em que só se produz o que o cliente necessita no momento em que precisa, e que por 
consequência possui níveis de stock muito baixos. Está directamente associado ao conceito de 
Pull Flow. 

Kanban: Palavra japonesa que significa cartão. É habitualmente utilizado para fluxo de 
informação (por exemplo para originar uma ordem de produção). 

Kaizen: Palavra japonesa que significa Melhoria Contínua. 

Lean: Significa magro, sem desperdício. É utilizada para descrever um sistema de produção 
denominado “Lean Production”, associado ao conceito de “Just-In-Time”. 

Handling: Refere-se à movimentação de material (mudar de caixa, dividir em lotes mais 
reduzidos) que pode ser considerada como desperdício. 

Muda: Palavra japonesa para desperdício, ou seja, tudo o que não acrescenta valor. 

Picking: Processo de recolha ao armazém, de um ou mais materiais necessários numa linha de 
produção ou numa célula logística. 

Pull Flow: Forma de planeamento onde se produz unicamente o que o cliente consome. A 
produção é puxada pelo cliente, estando este associado a uma ordem de produção. 

Push Flow: Forma de planeamento oposta ao Pull Flow. A produção é empurrada até ao 
cliente, tendo por base as encomendas. 

SAP – “Systems, Applications and Products” (Sistemas, Aplicativos e Produtos) 

SNP: “Standard Number of Parts” Equivale ao número de peças standard de um contentor de 
material. 

Standard Work: Trabalho normalizado.  

TPS: “Toyota Production System” 

WA/WD: “Wiring Acessories” e “Wiring Devices” 

WIP: “Work In Process” (Material em Curso de Fabrico) 

 



Estudo do Layout do Armazém e Organização do Fluxo de Materiais 

 

5 

1 Introdução  

1.1 Apresentação da Empresa  

 

Em 1878, Thomas Edison, famoso pela invenção da lâmpada eléctrica, fundou a Edison 
General Electric Co. Em 1892, após a fusão com a Thomson-Houston Electric Co. nascia a 
General Electric Company (U.S.A). 

A GE é uma companhia diversificada, com actividades na Tecnologia, Indústria e Serviços, 
comprometida em alcançar a liderança mundial em cada uma das suas divisões.  

Em todo o Mundo a GE desenvolve negócios em mais de vinte ramos distintos de actividade 
que abrangem áreas tão diversas como a financeira, a saúde, a indústria dos plásticos, o 
fabrico de motores de aviões, os electrodomésticos, os sistemas de informação, o 
broadcasting e material eléctrico. 

A General Electric encontra-se presente em mais de 100 países, incluindo Portugal onde é 
activa em nove ramos de negócio diferentes. A GE emprega mais de 340.000 pessoas por 
cerca de 300 fábricas distribuídas por 26 países. 

Com um crescimento anual de pelo menos dois dígitos, as receitas da General Electric 
Company atingiram em 2000 um volume de 129.9 biliões de dólares (16% de crescimento 
relativamente a 1999). (GE Power Controls, 2004) 

 

GE Power Controls Portugal 

A GE Power Controls é a filial europeia da GE Consumer and Industrial, um dos dez 
negócios centrais da General Electric Company (U.S.A). A GE Power Controls é um dos 
principais fornecedores Europeus de produtos de baixa tensão, incluindo aparelhagem de 
manobra, aparelhagem industrial e residencial de corte e protecção, aparelhos de controlo, 
invólucros e quadros de distribuição. Os principais clientes dos produtos da empresa são 
fabricantes de máquinas, instaladores e distribuidores em todo o mundo. 

 

História da GE Portugal 

1912 – Nasceu a Empresa Electro Cerâmica 

1954 – A empresa Electro Cerâmica foi adquirida pelo Grupo Vista Alegre 

1987 – A empresa, com o objectivo de autonomizar as tarefas de negócio, procedeu a uma 
cisão, tendo daí resultado três novas empresas: Ecoplás – Empresa de Plásticos Técnicos, 
S.A., Cerisol – Isoladores Cerâmicos, S.A., e E.C.Material Eléctrico, S.A. 

1988 – O Grupo vendeu E.C.Material Eléctrico e a Ecoplás, mantendo a Cerisol ainda no 
grupo. 

1989 – O Grupo Eurolec, actualmente denominado por Power Controls, adquire através da 
Vynckier NV a EC Material Eléctrico, S. A. 
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1996 – A GE Power Controls passou a pertencer a 100% à General Electric Company e 
mudou o seu nome para GE Power Controls Portugal – Material Eléctrico S.A. 

1998 – Foram inauguradas as novas instalações para escritórios, armazéns e área de produção 
de disjuntores. 

2004 – Devido a uma reestruturação do negócio a GE Power Controls passou a designar-se 
por GE Consumer & Industrial, um dos 11 principais negócios da General Electric Company.  

2009 – Mudança de instalações de dois edifícios para um. 

2010 – No início do ano 2010 é anunciada a alteração de GE Consumer & Industrial para GE 
Energy. 

 

A GE Power Controls Portugal está sediada 
em Vila Nova de Gaia, na Rua Camilo 
Castelo Branco (Figura 1), e possui 
uma delegação comercial no centro de 
Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca. Esta 
empresa desde sempre se dedicou à 
concepção, produção e comercialização de 
equipamento de baixa tensão, para as áreas 
residencial e industrial, como sejam, 
disjuntores, interruptores, tomadas, fichas, 
conectores, quadros e outros produtos, como 
se pode ver no Anexo A (Figura 26 a 29). 
        Figura 1 – Instalações da GE 

Ao longo da sua história, o seu mercado foi muito localizado, sendo praticamente 
comercializada em Portugal a totalidade da sua produção. Após a aquisição pela GE, tornou-
se uma parte integrante de um ramo europeu de um negócio global. Como parte de uma das 
maiores Companhias mundiais, tem tido a oportunidade de expandir significativamente a sua 
actividade com a exportação dos seus produtos para outros países. 

É possível ver na Figura 2 a composição da percentagem de vendas dos diferentes grupos de 
produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Percentagem de Vendas 
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Mercados: 

Residencial – oferece uma gama completa de produtos de material eléctrico para utilização 
em todo o tipo de vivendas e edifícios.  

Industrial – oferece uma gama completa de produtos de material eléctrico para utilização em 
edifícios de uso público, escritórios, centros comerciais, hospitais, etc. 

Comercial – oferece uma gama completa de produtos de material eléctrico para utilização em 
edifícios de uso público, centros comerciais, escritórios, hospitais, etc. 

No Anexo A encontra-se o organigrama da GE Power Controls Portugal (Figura 30). 

 

Áreas Produtivas  

As diversas partes produzidas na empresa estão divididas nas seguintes áreas: 

 

Produção de componentes 

Metais: Este sector possui características típicas de uma empresa metalomecânica, onde são 
produzidos os componentes metálicos para incorporar em diversos produtos. Nos quais se 
incluem equipamentos como máquinas de cravar, de dobrar, de roscar e prensas mecânicas. A 
maioria é bastante antiga. No entanto, o seu desempenho depende sobretudo da qualidade das 
ferramentas. O tratamento superficial utilizado, zincagem, estanhagem e niquelagem, são 
efectuados no exterior da empresa em fornecedores subcontratados. 

 

Plásticos: Neste sector são produzidos não só os componentes plásticos que irão ser 
incorporados nos diversos produtos, assim como componentes considerados produto final. 
Consiste na transformação de materiais termoplásticos pelo processo de injecção e de 
materiais termo-endurecíveis pelo processo de injecção e compressão. Os equipamentos 
existentes são máquinas de injecção e de compressão automática e manuais e possui ainda 
algum equipamento auxiliar para operações de acabamento como a rebarbagem. 

 

Cerâmicas: Neste sector são produzidos componentes cerâmicos para alguns aparelhos 
eléctricos. Actualmente é mais frequente a utilização de componentes de material plástico em 
aparelhos eléctricos, no entanto ainda são produzidas algumas peças em cerâmica, porque 
conferem um bom isolamento térmico e eléctrico. A sua actividade consiste na transformação 
de pasta cerâmica, sendo a matéria-prima isoladora de baixa tensão. O processo de fabrico 
consiste na prensagem a húmido da pasta cerâmica, seguida da secagem ao ar ou em estufa 
para posteriores operações de acabamento, como polimento e a cozedura no forno. Os 
equipamentos existentes são misturadores, prensas, máquinas de polimento, estufa e forno. 
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Linhas de montagem 

Disjuntores ELCB: Neste sector é efectuada a montagem de disjuntores diferenciais. O 
processo de montagem consiste em efectuar pequenas soldaduras de componentes, que 
posteriormente são utilizadas nas várias linhas de montagem, onde através de pequenas 
ferramentas, tais como, máquinas de aparafusar pneumáticas, ferros de soldar, chaves de 
fendas, entre outras, se efectua a montagem do disjuntor diferencial na totalidade. Tem 
também uma área de testes eléctricos automática, para verificação de todos os disjuntores 
depois de montados, bem como uma área de pintura também automatizada. 

 

Wiring Acessories (WA) e Wiring Devices (WD): Neste sector são efectuadas as montagens 
das tomadas, mecanismos, acessórios, quadros e campainhas. Os processos de montagem 
consistem em montagens manuais, com utilização de ferramentas, máquinas de aparafusar, 
máquinas de cravação e ensaios eléctricos. 

 

Secção de Gestão e Compra de Materiais 

Os projectos descritos neste relatório foram desenvolvidos no seio da equipa de Gestão e 
Compra de Materiais. Este é porventura o departamento mais importante da GE pois é aqui 
que são tomadas todas as decisões relativas à gestão de materiais tais como definição de 
quantidades, controlo de stocks, necessidades de compra, abastecimento às linhas de produção 
e fornecimento de matérias-primas aos subcontratos. Funciona como um elo a toda a fábrica e 
é responsável pelo bom funcionamento das linhas de produção garantindo a ausência de 
paragens devidas à falta de material. 

1.2 Âmbito e Objectivos do Projecto 

 

A redução e controlo de Work In Process (WIP) em todas as áreas da fábrica constituíram 
desde o primeiro momento a grande preocupação transmitida por todo o corpo directivo. O 
excesso de inventário era comum em toda a fábrica. Fazendo a GE Porto parte do grupo 
internacional da GE teria que cumprir as metas estipuladas anualmente pela casa mãe. Essas 
metas só seriam alcançadas com o esforço e empenho de todos os agentes envolvidos no 
processo.  

Desta forma, grande parte da atenção durante a realização do projecto de dissertação foi 
focada na criação de um sistema de abastecimento eficaz e normalizado, eliminado vários 
focos de desperdício que existiam nesta área. Foi assim possível aumentar o fluxo de 
materiais e informação, optimizando assim toda a rede de abastecimento e libertando recursos 
para outras áreas da fábrica. 

Na ideia de criação e aumento de fluxo foi também estudado a implementação de um sistema 
pull em toda a cadeia de produção, estendendo-a à cadeia de abastecimento na tentativa de 
aliar estes dois processos, de forma a criar sinergias entre ambos. Como resultado seria de 
esperar que o lead time de produção fosse encurtado o máximo possível, bem como a 
eliminação de todos os desperdícios inerentes ao processo. 
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1.3 Método Adoptado no Projecto 

 

A metodologia de investigação desenvolvida durante a realização do projecto de dissertação 
baseou-se no estudo de conceitos teóricos de lean manufacturing e de logística, através duma 
revisão bibliográfica e de exemplos práticos de organização.  

Efectuou-se um estudo detalhado da implementação da filosofia lean aplicada às várias áreas 
em estudo na organização, com o intuito de implementar o conceito de pull flow em toda a 
cadeia de produção e abastecimento. Aplicaram-se conceitos de melhoria contínua para o 
desenvolvimento de indicadores de performance nas áreas de estudo.  

A metodologia de investigação incluiu as seguintes consultas: 

• revisão bibliográfica dos temas; 
• contacto e aprendizagem com os profissionais e responsáveis da área onde se 

desenrolou o projecto; 
• estudo dos documentos internos, disponibilizados pela empresa. 

1.4 Temas Abordados e sua Organização no Presente Relatório 

 

Este documento está dividido em seis partes. Inicialmente, no primeiro capítulo foi feita a 
apresentação do projecto de dissertação a realizar e da empresa onde este se realizou. No 
capítulo dois apresentar-se-á o enquadramento teórico de todo o trabalho definindo os 
conceitos teóricos abordados no projecto. No terceiro capítulo será abordada a análise feita 
sobre a situação inicial e as dificuldades encontradas. No penúltimo capítulo, capítulo quatro, 
apresentar-se-ão as propostas para solucionar os problemas levantados bem como a 
metodologia usada na resolução dos mesmos. No último capítulo são enunciados os 
resultados e conclusões sobre o trabalho desenvolvido, bem como sugestões sobre trabalhos a 
desenvolver no futuro. 
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2 Enquadramento Teórico 

 

Neste capítulo são apresentadas as ferramentas teóricas que foram utilizadas na abordagem e 
na resolução de todos os problemas levantados pelo projecto.  

2.1 Toyota Production System / Lean 

 

O conceito de Lean nasce no ano de 1950. No fim da Segunda Guerra Mundial e com o Japão 
completamente devastado, o então presidente da Toyota Eiji Toyoda e o engenheiro Taiichi 
Ohno, viajam para os Estados Unidos de forma a compreender a razão pela qual com o 
sistema de produção “fordista”, os operários norte americanos apresentavam uma 
produtividade dez vezes superior aos japoneses. Este desnivelamento devia-se essencialmente 
há existência de perdas em todo o processo de produção. Foi com base nessa premissa que 
Toyoda e Ohno refundam o “fordismo” com o nome de Toyota Production System (TPS) no 
qual assenta o renascimento das cinzas do Japão após a guerra. (Ohno, 1997) 

A Toyota reconstruiu todas as suas fábricas adaptando-as a este conceito. Ao contrário do que 
acontecia nas fábricas da Ford onde se produzia em massa e as fábricas eram de grande 
dimensão. A Toyota foi coerente com a sua realidade económica, tendo construído fábricas 
num país pequeno e com poucos recursos. O TPS privilegiaria o fluxo de materiais 
produzindo unicamente o que era exigido. 

O TPS representa o cânone para todas as empresas que procuram a prosperidade e a eficiência 
de todos os seus recursos. É hoje em dia visto não só como um metodologia mas também 
como uma nova filosofia de produção, tendo como objectivo optimizar a organização de 
forma a diminuir os prazos de entrega ao cliente, ao mais baixo custo. Desta forma satisfaz 
um dos requisitos mais importantes, aumentando a segurança e moral de toda a equipa de 
trabalho. 

O TPS substitui o sistema de push flow e promove a produção em pull flow. Desta forma 
evita-se o excesso de produção e de stock em armazém, tendo em conta que é o cliente quem 
activa toda a cadeia de produção. O ciclo de produção é mais baixo e controlado, os produtos 
são entregues no dia exacto, ou seja, Just-in-Time (JIT). 

2.2 5 S 

 

Os 5S são métodos que pretendem introduzir alterações no comportamento profissional de 
cada trabalhador. É um compromisso que terá que ser assumido por todos. Tem como 
principais objectivos sistematizar as actividades de arrumação, organização e limpeza do local 
de trabalho, promovendo mudanças nos comportamentos e atitudes, melhorando a troca de 
informações entre funcionário e/ou áreas contribuindo assim para uma gestão mais 
participativa e de maior responsabilidade de todos sobre as condições de trabalho. (Courtois, 
Pillet, & Martin, 1997) 
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Os 5S devem ser introduzidos pela seguinte ordem: 

• Seiri – (Arrumação): separar e manter no local de trabalho somente os materiais, 
máquinas e equipamentos necessários, eliminando os desnecessários.  

• Seiso – (Limpeza): eliminar o resíduos provenientes de materiais, máquinas e 
equipamentos do local de trabalho, atacando as fontes do problema. 

• Seiton – (Organização): definir a forma correcta e o local adequado para guardar 
materiais, máquinas e equipamentos, tornando o acesso rápido e fácil. 

• Seiketsu – (Asseio): garantir a continuidade das condições físicas e da saúde no local 
de trabalho. 

• Shitsuke – (Autodisciplina): cumprir os procedimentos e as normas anteriormente 
referidas tornando-as um hábito. 

2.3 Ciclo PDCA 

 

O ciclo PDCA, foi desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 20, mas começou a ser 
conhecido como ciclo de Deming em 1950, por ter sido amplamente difundido por este. É 
uma técnica simples que visa o controlo do processo, podendo ser usado de forma contínua 
para a gestão das actividades de uma organização. 

O método PDCA é um método sistemático e permanente de qualquer processo de melhoria. 

Este ciclo está composto em quatro fases básicas: Plan, Do, Check e Act. Na Figura 3 
representa-se esse ciclo. (Faria, 2008) 
 

 
Figura 3 – Ciclo PDCA 

 

O ciclo simboliza a melhoria contínua constituída por quatro etapas, acima mencionadas e 
suportada por standards. Os passos do ciclo PDCA são os seguintes: 

• Plan (planear): estabelecer missão, visão, objectivos, procedimentos e processos 
necessários para se atingir os resultados. 

• Do (executar): realizar as actividades. 
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• Check (verificar): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar processos, 
resultados, confrontando-os com o que foi planeado. 

• Act (actuar): Agir de acordo com o avaliado. Eventualmente determinar e laborar 
novos planos de acção, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, 
aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. 

2.4 Análise de Pareto / ABC 

 

No século XIX, Vilfredo Pareto, ao estudar a distribuição de riqueza na sociedade Milaneza 
verificou que 80% da riqueza era controlada por apenas 20% da população (Chase, Jacobs, & 
Aquilano, 2004). Este princípio pode ser adaptado de diferentes formas à gestão da produção. 
Mantendo o conceito que para combater um problema é preciso estabelecer prioridades sendo 
apenas necessário actuar sobre alguns parâmetros individualmente e não sobre todos em 
simultâneo. A sua aplicação verifica-se geralmente no controlo de stocks. Assim, se se 
pretende reduzir o valor de stock de determinado armazém, realizando uma análise ABC, 
verifica-se que apenas alguns artigos são responsáveis pela quase totalidade do valor do stock 
em armazém. Controlando rigorosamente os 20% de artigos com mais valor no armazém 
consegue-se ter uma eficiente gestão de stock. 

Na análise ABC deve-se analisar o consumo anual de cada componente, de seguida calcula-se 
a percentagem desse valor no total do consumo do armazém. Faz-se então uma ordenação 
acumulativa decrescente, separando do maior para o menor, os que são responsáveis por 80% 
do valor total de stock (classe A), 15% (classe B) e 5% (Classe C). (Courtois, Pillet, & 
Martin, 1997) 

2.5 Eliminação dos Desperdícios 

 

A eliminação de desperdícios (muda) está na génese do TPS. No passado o preço de venda ao 
mercado era ditado pelo somatório de custos de produção, tendo em conta a margem de lucro 
pretendida. No mercado actual, numa economia mais competitiva, o cliente passou a ter uma 
palavra importante no preço do produto final, cabendo às empresas lutar para vender ao preço 
exigido ou fechar portas. 

A mudança deste paradigma fez com que a Toyota assumisse que a única forma de sobreviver 
e continuar a ser uma empresa competitiva seria reduzir ao máximo as perdas em todo o 
sistema produtivo. Desta forma é possível eliminar toda e qualquer actividade que não 
acrescente valor ao produto final. 

Desperdício por Superprodução: de todas as sete perdas (Ohno, 1997), a perda por 
superprodução é considerada a mais danosa, uma vez que esconde todos os outros tipos de 
perdas, sendo por isso a mais difícil de ser eliminada. 

A perda por superprodução define-se por se produzir além daquilo que é necessário e 
estabelecido. Já a perda por superprodução por antecipação é a perda decorrente de uma 
produção realizada antes do momento necessário, fazendo com que as peças fiquem 
espalhadas pela fábrica, agravando o WIP da área, aguardando a hora de serem processadas 
em etapas posteriores. 
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Desperdício de Tempo Disponível (Espera): este desperdício pode ser exemplificado com as 
seguintes situações: 

• um lote espera a disponibilidade de um recurso para ser processado; 

• as peças já trabalhadas de um lote esperam pelo processamento das restantes para que 
possam avançar para a etapa seguinte; 

• o operário, tendo terminado o seu ciclo de produção, espera o fim da operação a 
montante ou a jusante para reiniciar a sua actividade. 

Desperdício em Transporte: sendo o transporte dentro das instalações industriais uma 
actividade que não agrega valor, passa a ser interpretado como uma perda e deve ser reduzido 
ao mínimo possível ou até mesmo eliminado. As melhorias mais significativas, em termos de 
redução das perdas, são aquelas aplicadas ao processo de transporte, obtidas através de 
alterações de layout que dispensem ou eliminem as movimentações de material (Ghinato, 
2000). 

Desperdício do Processamento em Si: são perdas ao longo do processo produtivo devido ao 
fraco desempenho dos equipamentos causada por falhas nas máquinas. O desperdício do 
processamento em si ainda inclui as perdas causadas pela rejeição de material a ser utilizado 
para a produção. 

Desperdício de Stock Disponível: é causado pelos produtos acabados ou produtos em 
produção em excesso. A eliminação desta perda favorece a identificação de outras perdas não 
aparentes no sistema devido à função de protecção do inventário. Embora a sua diminuição 
deixe o sistema mais exposto aos riscos de falta de materiais, a redução dos stocks é 
considerada benéfica, pois além de reduzir os custos inerentes ao stock, permite que os reais 
problemas do processo sejam mais facilmente detectados e resolvidos. 

Desperdício de Movimento: causado pelos movimentos dos operários que não agregam valor. 
Este tipo de perda pode ser eliminado através de melhorias baseadas no estudo de tempos e 
movimentos. 

Desperdício de Produzir Produtos Defeituosos: é causado pela produção de produtos não 
conformes. A sua detecção e redução serão uma obrigação directa não só do responsável pelo 
sector de qualidade mas de todos os agentes envolvidos em todo o processo de produção. A 
sua erradicação é conseguida após a eliminação da causa e raiz da mesma. 

2.6 Normalização das Operações 

 

A normalização de operações pode ser definida como um método efectivo e organizado de 
produzir sem perdas. Este método tem como objectivo aumentar a produtividade de cada 
funcionário eliminando nas suas operações todos os tipos de perda. Todos os passos são 
registados de forma a poderem ser repetidos de maneira uniforme por qualquer operário. A 
normalização é importante pois permite ao operador repetir ciclicamente e consistentemente a 
sua tarefa ao longo do tempo, sendo possível a determinação de uma rotina de operações que 
evita o desperdício de tempo e movimentos que se verifica quando cada operador executa 
aleatoriamente a sua tarefa. Desta forma é possível reduzir as flutuações dos seus respectivos 
tempos de ciclo (Ghinato, 2000). 
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2.7 Kanban 

 

Num ambiente lean, o kanban representa uma ferramenta essencial no controlo do fluxo de 
informação e regulação do fluxo de materiais. Tem como propósito sinalizar o consumo de 
um produto por um processo mais avançado na cadeia de produção, despoletando esse 
consumo um sinal de reposição desse produto por parte do processo a montante (Smalley, 
2004). 

É um sinal visual que informa o operário a quantidade a produzir, quando produzir e o que 
produzir. Sempre de trás para frente, puxando a produção. O kanban também evita que sejam 
feitos produtos não requisitados, eliminando perdas por stock e por superprodução revelando 
problemas a montante no processo (Courtois, Pillet, & Martin, 1997). Os sinais visuais podem 
variar, desde a sua forma mais clássica, o cartão, até uma forma mais abstracta como o 
kanban electrónico. O fundamental é que o kanban transmita a informação de forma simples e 
visual e que suas regras sejam sempre respeitadas. 

Como se pode constatar o kanban é uma ferramenta que permite que um sistema de produção 
passe a trabalhar em pull(Ohno, 1997), mas esta não é a única vantagem: 

• previne a produção e transporte em excesso; 

• controlo visual da produção, permitindo verificar, por uma rápida observação do 
kanban post, se a produção está adiantada ou em atraso; 

• é uma ferramenta de melhoramento contínuo.  

• revela os problemas existentes e mantém o controlo dos stocks. 

• ajuda a determinar a ordem de produção. 

 

O kanban só será eficaz se forem respeitadas determinadas regras: 

• nenhum produto pode ser produzido nem transportado sem o kanban; 

• o processo precedente deve produzir nas quantidades requisitadas pelo processo 
subsequente; 

• os produtos defeituosos não devem transitar para o processo seguinte; 

• o número e quantidade de kanbans deve ser continuamente optimizado. 

 

Transmissão de Informação 

Uma das grandes vantagens na implementação de kanbans é forma simples e visualmente 
eficaz que incute na transmissão de informação num sistema pull. No entanto é possível 
movimentar o kanban de várias formas. Essa escolha é feita em função da característica e 
local da operação. 

 

Cartão: é o modelo mais usado onde se podem encontrar informações como nome da peça, 
número de peças a transportar ou a produzir, posição de armazenamento, a quantidade de 
kanbans, entre outras. 
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Kanban electrónico: o sinal é transmitido através do sistema de informação da empresa. É o 
sistema ideal para transmitir informação entre fábricas diferentes.  

Marcação no chão ou estante: nesta opção são criadas marcações no chão ou nas estantes do 
armazém. Imediatamente após à retirada de um contentor o operador tem permissão para 
produzir e preencher o espaço vazio criado. 

Kanbans fixos nos contentores (Two Bin System): é um sistema de controlo de inventário de 
componentes de pequena dimensão e volume, em que são colocados dois contentores para 
cada material necessário no bordo de linha. Depois de consumido, o contentor vazio funciona 
como um kanban despoletando o reabastecimento do contentor. Como em todos os kanbans é 
necessário garantir que o lead time de reabastecimento é inferior ao tempo de consumo do 
contentor cheio. É um sistema pull muito simples e que garante a irradiação de paragens por 
falta de material. 

Sinalização luminosa: o operador aperta um botão no seu posto cada vez que consome o 
contentor que lhe é destinado. Esse botão accionará um sinal luminoso que desencadeia a 
produção daquele produto ou o abastecimento do item. Depois de reposto o kanban o sinal 
será desactivado.  

2.8 Supermercado 

 

É possível classificar o material armazenado dentro de uma fábrica por matéria-prima, 
componentes, WIP ou produto acabado. O conceito de inventário existe para absorver as 
variações de capacidades dos processos, permitindo desta forma sincronizar operações, sendo 
possível armazená-lo de duas formas distintas: 

• no armazém central, que tem grande capacidade de armazenamento com facilidade de 
movimentação de grandes lotes; 

• nos armazéns periféricos, também conhecidos como supermercados, e que têm como 
principal característica a sua dimensão reduzida bem como a sua multiplicidade em 
géneros e quantidade, estando distribuídos por toda a cadeia de valor. 

No ideal do TPS o conceito de armazém não existiria, caso o abastecimento de material 
proveniente de agentes externos fosse tão frequente como o consumo de um supermercado 
(Ship-to-Line). No entanto, este cenário é meramente utópico, uma vez que por norma as 
entregas por parte dos fornecedores são irregulares e pelo facto de haver necessidade das 
empresas terem que recorrer a controlos de qualidade sobre o material recepcionado externo à 
empresa.  

O conceito de supermercado surge então como uma das primeiras ferramentas do TPS no que 
diz respeito à logística interna. Contrastando com o armazém, onde se movimentam grandes 
lotes de material, o supermercado promove a eliminação de muda movimentando pequenas 
quantidades de cada vez criando assim um fluxo unitário e sempre em função das 
necessidades. 
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2.9 Melhoria Contínua 

 

Melhoria contínua é a tradução do termo japonês Kaizen e que significa uma política interna 
de melhoria de processos e eliminação total de desperdícios ao funcionamento de toda a 
cadeia de produção. É nela que assenta a base do TPS e na qual se acredita que é possível 
progredir e alcançar sempre melhores resultados. É no seu método de aplicação que reside a 
sua principal vantagem dado que as alterações devem ser feitas de forma suave e com grande 
frequência de modo a ter a participação de todos, moralizando as equipas e tornando-as mais 
integradas no processo de aperfeiçoamento constante. Este método é também conhecido por 
ser pouco dispendioso uma vez que são sempre implementadas pequenas alterações. 

2.10 Mizusumashi 

 

A implementação da lógica TPS em qualquer empresa terá sempre que passar pela introdução 
do Mizusumashi System.  

Se tal não for feito os operadores perderiam cerca de 30 a 50% do seu tempo total de trabalho 
procurando o material para trabalhar. A introdução de um water spider (denominação inglesa 
do termo Mizusumashi) é essencial no aumento de produtividade e na eliminação de muda de 
qualquer linha de montagem uma vez que o operador se foca única e exclusivamente no 
processo de montagem. 

A definição de uma rota de abastecimento e abastecimento de contentores (Mizusumashi) é 
um dos caminhos para colocar a filosofia Just-in-Time em prática (Nomura & Takakuwa, 
2004), com o objectivo de produzir ou reabastecer a produção com a quantidade mínima 
necessária de componentes no momento exacto. O operário fará movimentos entre as linhas 
de montagem e os supermercados e transportará a quantidade requerida de material para as 
linhas.  

O water spider representa uma das funções mais importantes de toda a cadeia de produção. É 
de extrema importância ressalvar que o water spider não se pode desviar da tarefa que lhe é 
atribuída. Esse desvio pode provocar a falência de todo o sistema de abastecimento 
diminuindo a produtividade da fábrica. É preciso incutir a todos que o water spider é uma 
peça essencial para toda a fábrica e sem a qual é impossível tornar uma equipa vencedora.  

Um correcto fluxo de materiais dentro de uma fábrica funciona como o sistema cardiovascular 
do corpo humano. Os elementos essenciais ao bom funcionamento do corpo como nutrientes e 
proteínas são seleccionados e doseados (aqui na forma de contentores) e distribuídos através 
de canais próprios (corredores) de forma a manter as células alimentadas quando necessário e 
de forma a mantê-las saudáveis. Têm também a função de sinalizar (contentor vazio) ao 
organismo a necessidade de novos alimentos (materiais). 

É necessário garantir que na rota só serão entregues os componentes necessários ao operador 
para cumprir o seu trabalho, na quantidade necessária, quando são precisos e no local em que 
são precisos. (Harris, 2003) 
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O water spider terá que ser um funcionário bem treinado e que terá que cumprir ciclos diários 
sucessivos de abastecimento de componentes e assistir todo o processo de montagem colando 
ao dispor ferramentas e componentes essenciais à montagem do produto final. No entanto, os 
responsáveis tendem a olhar para esta função como um cargo menor, considerando-o um 
excesso ou um desperdício indicando para esta posição pessoas inexperientes. No entanto, 
este pensamento vai contra a filosofia TPS, onde se define que na concepção de uma cadeia de 
produção eficiente é essencial nomear um dos melhores e mais experientes funcionários em 
todo o processo.  

 

Existem várias formas de transportar o material, sendo possível e até comum que na mesma 
fábrica se verifiquem dois ou mais métodos de fluxo de material. 

Tugger (comboio): 

É o método escolhido quando existem grandes distâncias a ser percorridas e grande volume de 
material a ser transportado. O tugger funciona como uma locomotora sendo composto por 
várias carruagens tornando o veículo bastante flexível, contornando com relativa facilidade os 
obstáculos. Os melhores tuggers são concebidos de forma ao water spider conduzir o veículo 
de pé, permitindo ao operador maior liberdade de movimentos e maior ergonomia, o que torna 
o abastecimento mais eficiente. Tem como principais desvantagens o preço e a dificuldade em 
se movimentar em corredores de dimensões reduzidas. 

 

Caminhar: 

Neste método o water spider movimenta um carro que o apoia no transporte dos materiais que 
serão de pequenas dimensões. É utilizado quando a origem e o destino do material a abastecer 
está separado por pequenas distâncias. Caminhar é também aconselhável quando os 
corredores são de pequenas dimensões e existem obstáculos aos quais o tugger teria grande 
dificuldade em se movimentar e contornar respectivamente. É de todas as opções, aquela que 
confere a maior flexibilidade ao operador. 

 

Bicicleta: 

Este método fica como meio-termo entre o tugger e o abastecimento a caminhar no que às 
quantidades a transportar diz respeito. É utilizado quando o tugger tem dificuldades em 
cumprir os trajectos ou quando a quantidade a transportar é superior à capacidade do carro 
que o warter spider tem disponível quando abastece pé. No entanto a bicicleta só tem 
capacidade para no máximo rebocar duas carruagens de material, sendo que este terá que ser 
leve. 

 

Empilhador: 

As empresas devem esforçar-se para restringir o uso de empilhadores unicamente à zona de 
expedição e recolha de material, permitindo a sua utilização noutras áreas da fábrica só em 
casos excepcionais como seja a construção ou transporte de equipamentos pesados. Um 
empilhador é caro, necessita de corredores largos, potencia o risco de acidentes graves e é um 
método pouco eficaz no transporte de material estando limitado ao transporte de componentes 
em paletes. 
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A escolha do método é feita normalmente em função da distância a percorrer pelo water 
spider, largura dos corredores no trajecto a percorrer, volume e peso do material transportado 
e pelas regras de segurança vigente na fábrica. O volume de material a distribuir por rota 
define por norma o número de carros a ser usado. 

O water spider tem como responsabilidade transmitir informação e abastecer a linha de 
produção cumprindo para o efeito circuitos normalizados com a frequência estabelecida 
garantindo que a cadeia de produção não é afectada por falta de componentes. Em cada 
circuito deverá recolher os contentores vazios dispostos no bordo da linha, abastecer os 
contentores com as quantidades definidas, voltar às linhas de produção e repetir o processo 
(Figura 4). 

 

Figura 4- Rotina de Abastecimento 

 

Existem duas formas de o water spider operar: 

• Fixando uma lista de prioridades e realizar a próxima actividade de acordo com a 
sequência de prioridades estabelecida. 
Esta é a forma mais antiga de operar na qual o water spider verifica qual a próxima 
tarefa a realizar em relação à precedente e em caso de haver duas ou mais em 
simultâneo a realizar deverá reger-se pela tabela de prioridades definida.  
Aparentemente este seria o processo mais simples de operar, no entanto ele causa 
confusão no water spider uma vez que existe a possibilidade de este não memorizar 
correctamente a actividade mais importante, tornando o processo instável. Acrescendo 
ainda o facto de o water spider nunca ter noção se está em atraso porque não há uma 
sequência de operações. 
Esta alternativa baseada na lista de prioridades tem também como desvantagem o 
facto de a lista ser concebida em função da operação a ser realizada e não tendo em 
conta o local onde é efectuado, revelando desta forma indiferença em relação à 
optimização que se procura na distância percorrida pelo abastecedor. 
 

 
 

Recolher contentores vazios do bordo 

de linha.

Dirigir-se ao supermercado e 

reabastece os contentores.

Regressa às linhas de montagem e 

distribui os contentores.
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• Estabelecer um circuito e realizá-lo periodicamente.  

Neste método é definido um circuito com vários check points nos quais o water spider 
verifica se existe alguma acção a realizar. O tempo decorrido entre cada circuito terá 
que ser obrigatoriamente inferior ao tempo de consumo de cada contentor a abastecer. 
A dimensão do circuito pode ser atenuada com a introdução de mais water spiders o 
que irá reduzir a distância percorrida bem como o volume de material a transportar. 
Nas figuras (Figura 5 e 6 (Freire, 1998)) é ilustrado uma rotina de abastecimento e a 
possível separação em dois trajectos mais curtos. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Circuito de Abastecimento 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Divisão do Circuito de Abastecimento 

Este sistema deriva do milkrun que é utilizado em logística na qual um camião cumpre 
um trajecto passando pelas várias fábricas recolhendo ou distribuindo material. Desta 
forma é garantido que os fornecedores aumentam a frequência das entregas 
optimizando a capacidade do veículo e reduzindo custos de transporte.   
 

Em súmula, podemos concluir que um abastecimento eficaz tem como principais vantagens: 

•  a redução e o controlo do nível de inventário, dado que aumentando o fluxo aos 
materiais estes incrementam a rotação dos stocks que resulta em menores quantidades 
de dinheiro parado no armazém (Apple, 1977);  

• liberta espaço ao chão da fábrica; 

• liberta os operários das linhas de montagem para se concentrarem unicamente nas 
suas tarefas; 

• assegura a quantidade certa de material onde é necessária. 

 

 



Estudo do Layout do Armazém e Organização do Fluxo de Materiais 

 

20 

2.11 Sistema Push / Pull 

 

A dinâmica industrial de produção pode acontecer de duas formas distintas: através do 
planeamento em push ou em pull. 

No primeiro método, o planeamento define as quantidades de matéria-prima necessárias para 
todo o processo de produção. Sempre que o produto é finalizado ele é “empurrado” (push) 
para o processo subsequente independentemente da necessidade ou não de ser produzido, 
sendo posteriormente enviado para o armazém criando grandes volumes de stock que não 
serão necessariamente consumidos (Imai, 1997). 

 

Contrastando com o sistema de planeamento push o sistema pull é uma das principais 
ferramentas na qual assenta o sucesso do modelo de gestão lean. O pull privilegia 
essencialmente o fluxo de materiais tendo como principal objectivo a optimização do mesmo. 

Os princípios do funcionamento do sistema pull são: 

• a compra do cliente dá inicio da produção e das necessidades; 

• torna as encomendas dos clientes conhecidas e visíveis a toda a produção; 

• permite o controlo visual da produtividade e dos fluxos de informação e materiais; 

• procura satisfazer o cliente, optimizando a qualidade, diminuindo o custo e prazo de 
entrega; 

• aproxima a Produção e a Logística criando um fluxo de informação entre ambos; 

• deve ser implementado na totalidade da cadeia de abastecimento. 

 

Existem três tipos de pull em produção (Smalley, 2003): 

• sistema pull em reposição: é o sistema mais básico e é conhecido como pull de 
supermercado ou pull de reabastecimento. Num sistema pull de supermercado cada 
processo é um supermercado que tem uma quantidade específica de cada produto que 
produz. Cada processo produz para reabastecer o que é retirado do seu supermercado. 
Num sistema lean é vantajoso escalonar a produção num processo em particular. Este 
processo é chamado de pacemaker e situa-se normalmente no fim da linha, ou na 
montagem final. Este será o cliente principal dentro da unidade de produção e deverá 
“puxar” a produção para si. 

Com controlo de consumo o pacemaker estará desacoplado dos processos a jusante 
por supermercados. Uma das regras chave para seleccionar o pacemaker é garantir que 
todos os processos a seguir vão fluir até o cliente final. A produção excessiva é 
controlada pelos supermercados que tem como especificação o número máximo de 
itens a produzir. 

• sistema pull sequencial: é produzida a quantidade certa e posteriormente é entregue na 
ordem certa e na altura certa. JIS (just-in-sequence) deve ser usado quando há 
demasiados componentes para garantir inventário em cada supermercado. Num 
sistema sequencial, o departamento de planeamento deve decidir a variedade e 
quantidade dos produtos a serem produzidos. Neste sistema o pacemaker decide a 
sequência de produção. 
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• sistema pull sequencial e supermercado em simultâneo: este sistema é possível através 
de uma análise prévia do princípio de Pareto e quando ele se aplica. Segmentam-se as 
peças por volume de produção através de análise ABC, que é válida mesmo em 
ambientes onde a procura é complexa e variada. Com este sistema é possível produzir 
e distinguir os modelos make-to-stock e make-to-order. Por norma utiliza-se o método 
de pull de supermercado para os produtos de alta rotação e pull sequencial para 
produtos que tem procura menor e mais instável. 
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3 Análise Inicial e Condicionantes 

 

Abastecimento de Linhas 

É possível explicar as diferenças entre a realidade que existia na empresa e a que se pretende 
implementar fazendo um paralelo com um sistema de comunicação e transportes. No inicio 
verificava-se que o abastecimento seria feito por um táxi que correspondia a chamadas de 
emergência e só atendia um cliente de cada vez. No futuro pretende-se que o abastecimento 
passe a ser feito por um autocarro com um trajecto e locais de paragem definidos onde deixa 
os passageiros (contentores abastecidos) e recolhe novos passageiros (contentores vazios) 
(Harris, 2003).  

Assim a situação inicial mostrava uma enorme falta de organização e eficácia no que ao 
abastecimento dizia respeito. Foram então detectadas e assinaladas as principais razões que 
resultavam na perda de tempo do water spider (Figura 7) que se iriam reflectir em paragens 
regulares das linhas de produção e que se deviam essencialmente: 

• a inexistência de uma rotina e rota de abastecimento; 

• ausência de controlo e de elementos de orientação do trabalho; 

• a falta de contentores e identificação dos mesmos; 

• a barreira física e visual criada pelo facto de o armazém/supermercado e as linhas de 
produção estarem em andares diferentes havendo inicialmente só um elevador 
disponível para o transporte de materiais;  

• excesso de WIP e supermercados fictícios.  
 

Figura 7 – Perdas de tempo pelo water spider 
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A falta de rotinas e de rotas estipuladas dava origem a um real desperdício de tempo, não só 
no que diz respeito à função de abastecedor em si mesmo, como também no desperdício de 
tempo e no enorme esforço físico que era despendido na distância percorrida diariamente que 
mais tarde se revelou completamente desnecessária. 

A falta de contentores e identificação resultava num funcionamento erróneo de um teórico two 
bin system existente, pois muitas vezes encontrávamos situações em que existiam 
componentes disponíveis com um único contentor e outros em que abundavam o número de 
contentores criando a desordem e o desregulamento de uma hipotética rotina criada pelo 
water spider.  

O facto do supermercado e as linhas de montagem estarem em andares diferentes constatou-se 
inicialmente ser um factor limitador. Ainda o facto de haver apenas um elevador a funcionar 
dificultava a tarefa de abastecimento, o que representava um atraso substancial no 
desempenho desta pois não eram raras as vezes em que o elevador estava ocupado com 
material destinado a outras áreas e obrigava à espera pela sua disponibilidade. Esta limitação 
implicava o aumento da distância percorrida pelo water spider. 

Uma das situações verificadas foi também o excesso de WIP que se encontrava não só na 
linha de montagem como nos espaços adjacentes à mesma, funcionando muitas vezes como 
barreira nos corredores, existindo também vários supermercados “fictícios” de apoio às linhas. 
Estes supermercados, para além de representarem um incremento de WIP, aumentavam 
também a desorganização na área, tornando o espaço confuso e degradando-o a nível de 
gestão visual, desregulando também as movimentações de todo o sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Supermercados “fictícios” existentes adjacentes às linhas 

 

É importante também assinalar que na empresa a função de water spider difere ligeiramente 
do que o TPS pressupõe. Segundo o TPS o water spider deve estar sempre em movimento, 
fazendo apenas paragens nos postos de abastecimento. No entanto na empresa é imposto que 
o water spider não só realize os circuitos, como também faça o abastecimento dos 
contentores, movimentando todo o material no sistema de controlo de materiais. 
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Uma das primeiras medidas tomadas resumiu-se à criação imediata de uma rotina provisória, 
de forma a incutir um espírito de disciplina no abastecimento, uma vez que é essencial ao 
desempenho desta tarefa o cumprimento rigoroso e escrupuloso do trajecto desenhado. Esta 
medida revelar-se-ia de extrema importância pois a dispersão noutras tarefas era comum. É 
fundamental o water spider a real noção da sua tarefa, e da disciplina que ela exige, sendo 
esta vital para o funcionamento de toda a cadeia de produção. 

O abastecimento das linhas de montagem era até então feito através do preenchimento dos 
contentores vazios recolhidos ao longo da linha para os componentes pequenos. Já no que diz 
respeito aos materiais plásticos de maior porte, e que estavam “estacionados” perto das linhas, 
só eram abastecidos quando a funcionária o solicitava ao water spider. Como é fácil de 
prever, se a abastecedora não estivesse por perto gerava-se o caos. Caso semelhante 
verificava-se no abastecimento de soldaduras às linhas. 

 

O primeiro passo para definir uma rota para o abastecimento assenta na formulação de uma 
matriz de reabastecimento. Foi feito o levantamento exaustivo de todos os materiais que 
circulavam na linha e os postos onde os mesmos estavam alocados, pois até então era difícil 
localizar a posição exacta de cada contentor nas linhas de montagem. Nessa pesquisa foram 
tidos também em conta outros parâmetros como as referências locais e o código SAP de cada 
componente, a quantidade de peças produzidas e respectiva quantidade de componentes 
consumidos por hora e também a capacidade de cada contentor. 

É importante também assinalar que em função do elevado WIP que se encontrava “parado” 
nas linhas de montagem foi reduzida a quantidade disponível em todos os contentores. Em 
termos práticos o WIP das linhas excedia em muitos casos os três dias de produção tendo sido 
estipulado como objectivo reduzi-lo para metade. Esta redução representaria uma 
condicionante importante uma vez que faria aumentar a frequência de reabastecimentos.  

Também foi tido em conta e tomado como factor decisivo no redimensionamento das 
quantidades de material disponível em cada contentor, o material produzido dentro da fábrica. 
Um dos problemas verificados de forma permanente consistia na indefinição de prioridades 
nos materiais de produção interna. Como nos contentores era comum encontrar material 
suficiente para alimentar as linhas por três dias e havia pouca diferenciação na quantidade dos 
contentores, os kanbans da área dos plásticos eram accionados muitas vezes em simultâneo 
criando graves indefinições nas prioridades de materiais a produzir. Este condicionamento 
deve-se à limitação que existe na área de produção pois é necessário gerir a produção de mais 
de vinte referências por seis máquinas de injecção. A falta de regulação das quantidades que 
se verifica nos contentores de material proveniente do kanban dos plásticos devia-se à forma 
como eles eram até à data alimentados, em que a water spider abastecia o contentor até este 
ficar completamente preenchido. Foi então implementado um sistema de doseadores para 
solucionar o problema, tornando desta forma o abastecimento mais célere e eficaz, pois não 
seria necessário pesar o material para ter a quantidade pretendida.  
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Desta forma o número de reposições diárias é então calculado através da razão entre a 
máxima produção diária expectável e a capacidade determinada para cada contentor: 

 

�ú���� �� ��	�
�çõ�
 =  
���
��� ��á���

��	������� �� ���������
            

 

Antes de mais é necessário distinguir os vários tipos de materiais que constituem o disjuntor. 
Estes não só diferem entre si no seu volume como na frequência de reposição que exigem 
(consultar a matriz de reabastecimento no Anexo C) e para os quais tiveram que ser 
encontradas diferentes respostas para tornar todo o processo viável. 

 

De salientar também outras condicionantes como por exemplo a falta de espaço nas linhas de 
montagem, que conduziu sempre que possível à redução do tamanho dos contentores a serem 
utilizados nas linhas. Outra das condicionantes seria também a falta de recursos humanos para 
cumprir a tarefa de abastecedor. Sendo reconhecido como um cargo muito específico, a 
função de water spider exige um funcionário com bastante experiência. A experiência 
reflecte-se na facilidade de reconhecer todos os materiais que constituem a montagem do 
disjuntor, em simultâneo e devido às distâncias percorridas e cargas movimentadas terá 
também que ser uma pessoa fisicamente capaz para realizar a tarefa. Terá também que 
apresentar competências no manuseamento de sistemas de informação, nomeadamente o 
sistema SAP, uma vez que também lhe será exigido em cada ciclo de abastecimento 
movimentar no sistema todos os artigos que transitam do armazém para as linhas de 
montagem de forma a haver um tracker eficaz de todos os materiais que circulam dentro da 
fábrica. 

 

Foi também feito um levantamento dos materiais que de forma contínua provocavam a 
paragens nas linhas de montagem. Através de uma análise de Pareto (Figura 9) podemos 
identificar os componentes mais críticos e responsáveis pelo maior número de paragens na 
linha de montagem. É sobre estes que se iria focar a intervenção. 
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Figura 9 – Análise de Pareto 

 

O setup das linhas, realizado quando se faz a mudança de modelo a produzir, é também uma 
das tarefas incumbidas ao water spider. No entanto, com a falta de definição de rotinas e com 
a débil troca de informação entre o responsável da área e a water spider, era frequente este ter 
que nomear uma funcionária à parte para fazer o setup. Esta situação implicava a paragem de 
uma das linhas de montagem, diminuindo em muito a produtividade e quebrando o ritmo de 
montagem.  
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4 Soluções Propostas 

 

Neste capítulo será feita a discussão das soluções a adoptar, bem como uma exposição mais 
detalhada dos problemas específicos de cada área de actuação. 

4.1 Rotas de Abastecimento 

 

O abastecimento das linhas de montagem foi então dividido em dois trajectos distintos e 
independentes. É de salientar a importância da independência dos trajectos, uma vez que desta 
forma o possível atraso de uma rotina não tem implicação directa na outra rotina. As rotinas 
foram distinguidas em função do tamanho e volume de materiais e velocidade de consumo. 

O cruzamento dos dados da matriz de reabastecimento com a análise de todas as 
condicionantes anteriormente referidas, levaram a concluir que seriam necessários dois water 
spiders para realizar a tarefa.  

Para definir as rotinas foi necessário registar os tempos que cada water spider demorava a 
fazer o picking, a abastecer as linhas bem como a percorrer o trajecto optimizado no armazém 
(Tabela 1 e Tabela 2). 

A rotina A de abastecimento é composta pelo fornecimento de materiais de menor volume, o 
que implica menor rotação embora represente maior número de contentores. Todos os 
materiais abastecidos nesta rota têm tempos de consumo superiores a uma hora. Esta rotina 
tem a duração prevista de uma hora, uma vez que todos os componentes abastecidos por este 
water spider têm tempos de consumo superior à hora prevista para cada ciclo.  

Esta rotina é constituída pelas seguintes tarefa: 

• arrancar no ponto de partida e cumprir a rotina de acordo com o mapa; 

• o ciclo de abastecimento deverá durar uma hora como está estabelecido no quadro da 
rotina; 

• deve assinalar a hora de passagem no checkpoint; 

• fazer o picking dos componentes com as quantidades estipuladas para cada contentor, 
à hora definida; 

• movimentar no sistema as quantidades dos diferentes componentes a abastecer; 

• abastecer as linhas de montagem à hora determinada; 

• durante o abastecimento, recolher os contentores vazios; 

• caso se verifique que os kanbans do supermercado não estão a funcionar, reportar a 
anomalia, com a antecedência possível, ao responsável pelo armazém bem como ao 
responsável das linhas de montagem; 

• em caso de paragem inesperada, o carro deverá permanecer no ponto onde o 
abastecimento foi interrompido devendo por isso recomeçar a rota nesse mesmo 
ponto. 
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Tabela 1 – Tempo dispendido na Rotina A 

Para a rotina B estabeleceu-se que deveria abastecer os componentes que por apresentarem 
maior volume representam maior rotatividade nas linhas de montagem. Todos os materiais 
abastecidos nesta rota tem tempos de consumo iguais ou inferiores a uma hora. Ao maior 
volume correspondem também cargas mais pesadas e associado ao facto de esta rota ser 
também responsável pelo abastecimento de soldaduras, concluí-se que este trajecto exige 
maior esforço físico. De forma a tornar as duas rotas equilibradas ficou determinado que as 
abastecedoras deveriam fazer permutas semanais no desempenho das funções. Por outro lado 
o facto de nesta rotina não ser necessário pesar nenhum componente torna-a mais ágil e 
flexível.  

Para cumprir esta rota a abastecedora deve: 

• arrancar no ponto de partida e cumprir a rotina de acordo com o mapa; 

• o ciclo de abastecimento deverá durar uma hora como está estabelecido no quadro da 
rotina; 

• o ciclo de abastecimento é divido em duas partes devendo por isso: 

 - numa rota abastecer as linhas que montam os modelos bipolares e na seguinte as 
linhas os modelos tetrapolares; 

- no fim de cada rota deve trocar de carro e reabastecer os contentores de soldaduras 
vazios recolhidos;  

• movimentar no sistema as quantidades dos diferentes componentes a abastecer; 

• caso se verifique que os kanbans do supermercado não estão a funcionar, reportar a 
anomalia, com a antecedência possível, ao responsável pelo armazém bem como ao 
responsável das linhas de montagem;  

• assinalar a hora em cada passagem pelo checkpoint;  

• em caso de paragem inesperada, o carro deverá permanecer no ponto onde o 
abastecimento foi interrompido devendo por isso recomeçar a rota nesse mesmo 
ponto. 

 

Tabela 2 – Tempo dispendido na rotina B 

 

Passo Acção Tempo
Tempo 

Acumulado
1 Recolher contentores vazios 5 5
2 Encher contentores vazios 20 25
3 Activar kanban 2 27
4 Movimentar no sistema 7 34
5 Abastecer as linhas 10 44

35 40 45 50 55 605 10 15 20 25 30

Passo Acção Tempo
Tempo 

Acumulado
1 Abastecer bipolares módulos/bases 10 10
2 Soldaduras bipolares 4 14
3 Relés 5 19
4 Abastecer tetrapolares módulos/bases 10 29
5 Soldaduras bipolares 4 33
6 Relés 5 38
7 Movimentar no sistema 5 43

35 40 45 50 55 605 10 15 20 25 30
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São permitidas folgas em cada uma das rotas definidas para o abastecimento. Estas são 
fundamentais, dada a variabilidade de todo processo de abastecimento, em que poderão 
ocorrer picos de reabastecimento bem como outros imponderáveis que não podem ser 
evitados. 

De forma a garantir um abastecimento eficiente foi necessário também garantir que: 

• não há cruzamento nos trajectos definidos, dado que os corredores entre as linhas são 
de largura reduzida; 

• nada deve impedir os corredores de abastecimento (excepto haja autorização por parte 
do responsável da área) de forma a não interferir no trajecto que terá efeitos directos 
na frequência de abastecimento;  

• para que todas as rotinas fossem validadas o responsável pelo abastecimento teria que 
ser capaz de executar o trajecto definido, pois só assim poderia ter a real noção das 
dificuldades que poderia encontrar no percurso e em conjunto estudarem formas de 
melhorar o processo. 

 

Setup de Linha 

Com a definição de uma rota e com a melhoria do fluxo de informação entre o responsável da 
área e o water spider, foi possível implementar regras que ditariam que as mudanças de linha 
fossem feitas durante a rotina do water spider sem que esta fosse prejudicada.  

Assim o responsável pela área teria que transmitir ao water spider para que modelo seria 
alterada a linha com antecedência superior ao lead time de cada water spider. Dado que são 
poucos os componentes necessários para fazer o setup de uma linha, bastaria ao water spider 
na sua rotina seguinte providenciar os materiais necessários para efectuar essa troca. A troca 
de contentores seria feita no decorrer do trajecto de cada water spider. Desta forma os 
operadores da linha de montagem, já abastecidos, iniciavam imediatamente a montagem de 
um novo modelo sem as paragens que eram comuns no passado. 

4.2 Dimensionamento dos Contentores 

 

Na análise e dimensionamento da quantidade a abastecer em cada contentor é necessário ter 
em atenção três variáveis fundamentais ao processo como são o volume e consumo por 
componente e o lead time de reabastecimento. As duas primeiras variáveis definem qual o 
sistema de abastecimento que melhor se adequa para cada componente, e a última determina a 
dimensão de inventário no bordo de linha. 

Foi decidido implementar o sistema de abastecimento por kanbans (two bin system), onde o 
consumo de uma caixa vazia simboliza a reposição da mesma caixa. O two bin system é dos 
sistemas mais comuns no reabastecimento de linhas de montagem por kanbans e é 
implementado em casos onde a maior parte dos componentes são comuns a todos os modelos 
a produzir. Este sistema utiliza a caixa vazia como kanban, ordenando a reposição da mesma. 
O water spider recolhe a caixa vazia à sua passagem e irá repô-la abastecida no ciclo seguinte. 

A dimensão do contentor para cada referência em kanban é definida pela quantidade de 
material necessária para manter o abastecimento da linha, durante o ciclo de reposição. 
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É importante salientar que se uma caixa acabar de ser consumida imediatamente após a 
passagem do water spider esta terá material suficiente para garantir o lead time de dois ciclos 
de reabastecimento. Embora este último caso apresentado seja o pior cenário possível é 
necessário garantir que o lead time de reabastecimento seja então superior a dois ciclos do 
water spider de modo a garantir integridade da solução adoptada.  

4.3 Identificação dos Contentores 

 

Uma das medidas tomadas para diminuir o lead time no abastecimento do water spider foi a 
identificação de todos os contentores com etiquetas (Figura 10). Este processo revelou-se 
moroso, dado que a quantidade de contentores era assinalável. No entanto, obtiveram-se 
resultados imediatos pois, durante todo o processo foi possível garantir o two bin system em 
todos os componentes nas linhas de montagem. 

Esta medida teve como efeitos práticos a fácil e rápida identificação de cada componente, 
bem como a quantidade a abastecer em cada contentor, o local onde estão armazenados no 
supermercado ou no armazém dos plásticos e o local onde serão depositados nas linhas de 
montagem. Este último campo é deixado em branco sendo preenchido a caneta pela 
abastecedora dado que com os sucessivos balanceamentos das linhas os contentores vão 
mudando de destino nas linhas. Esta medida aumenta a flexibilidade das etiquetas, pois desta 
forma não é necessário em cada novo balanceamento trocar toda a identificação dos 
contentores. 

Consta também de cada etiqueta o valor monetário que contém cada contentor. Esta medida 
tem efeitos meramente psicológicos uma vez que contribui para a diminuição de desperdícios 
pelo que desta forma o operário na linha tem real noção do valor dos componentes.  

Esta foi também a uma das medidas que contribuiu para a diminuição de WIP e controlo do 
nível de inventário na área, visto que foi reduzida a quantidade máxima de material em cada 
contentor para um tecto máximo de um dia e meio. Desta forma foi garantido também o 
aumento pretendido do fluxo de material dentro da fábrica aumentando o número de 
abastecimentos diários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Etiqueta identificativa de um contentor bipolar 
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Como forma de gestão visual foi também implementado um sistema de identificação por 
cores nos contentores. Assim os contentores cinzentos seriam destinados às linhas de 
montagem de aparelhos ELCB bipolar e os contentores de cor amarela seriam para as linhas 
de tetrapolar. 

4.4 Abastecimento da Secção de Embalagem e Pintura 

 

No decorrer do projecto surgiu a possibilidade de expandir o abastecimento a outras áreas da 
fábrica. Na secção de testes e embalagens o abastecimento era inicialmente feito através de 
uma pessoa da área que era destacada para realizar a tarefa. Esta acção tinha como implicação 
directa a paragem da função que a operadora estava a realizar para abastecer esta secção. O 
abastecimento era desregulado e sem qualquer tipo de controlo, verificando-se assim grandes 
amontoados de material e de desperdícios nesta área. 

Antes de analisar o abastecimento é importante realçar algumas condicionantes desta área. 
Tanto a embalagem como a área destinada ao teste dos aparelhos trabalham em dois e três 
turnos diários respectivamente. O reduzido espaço disponível para armazenar componentes o 
mais próximo possível desta área também veio a ter influência nas escolhas feitas. 

Assim desta forma foram criadas duas maneiras distintas para abastecer esta secção.  

Para o material de menor dimensão o sistema de kanbans de two bin system foi o escolhido. 
Foi criado então um supermercado de bordo de linha em que o abastecimento era despoletado 
pelo contentor consumido (Figura 11). Como em qualquer two bin system seria necessário 
calcular a capacidade de cada contentor de forma ao lead time da abastecedora ser sempre 
inferior ao tempo de consumo do segundo contentor. Este supermercado abastecia em 
simultâneo tanto a embalagem como a área de testes. O facto destas duas secções funcionarem 
em dois e três turnos colidia com a circunstância de só haver um turno de abastecimento, 
assim o supermercado teve que ser dimensionado para todos os turnos, para que ao fim do dia 
estivessem disponíveis no supermercado material para o segundo e o terceiro turno.  

 

Figura 11 – Supermercado pintura / embalagem e sistema de two bin system 
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Já no caso do abastecimento dos materiais de maior volume foi utilizada uma forma diferente 
de fornecimento. Foram utilizados níveis de cores (Figura 12) a informar a quantidade de 
contentores a abastecer em cada rota. O código de cores utilizado foi o mais simples e de fácil 
compreensão possível, em que cada cor simboliza o grau de urgência a serem reabastecidos 
cada componente. Assim: 

• o verde simboliza que não há necessidade de ser imediatamente abastecidos; 

• o amarelo simboliza que há necessidade de abastecer; 

• o vermelho simboliza urgência no abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Níveis com código de cores para o abastecimento 

 

Caso o water spider deixe os contentores chegarem ao nível vermelho, ele deve ser avisado de 
forma a abastecer imediatamente os contentores em falta. De salientar que os contentores do 
nível vermelho estão dimensionados para o consumo durante o lead time de abastecimento. 
Por outro lado, caso o nível vermelho nunca seja activo haverá razões objectivas para 
acreditar que os níveis estarão mal dimensionados (Grief, 2001). 

 

O esquema de abastecimento desta área pode ser exemplificado da seguinte forma: os 
contentores estarão empilhados numa área pré-definida, à medida que vão sendo consumidos 
deixam a descoberto etiquetas coloridas e niveladoras. Estas etiquetas identificam a 
quantidade necessária a abastecer para estar completo um turno de trabalho. Desta forma o 
water spider em cada rota recolhe os contentores vazios que estarão num local identificado 
para o efeito.  
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4.5 Efeito Bullwhip 

 

A grande vantagem de ter o bordo de linha e o supermercado de apoio dimensionado com 
lotes pequenos é a redução do efeito Bullwhip, vulgarmente conhecido como efeito de chicote. 

O efeito Bullwhip resulta da distorção de informação provocada ao longo da cadeia de 
abastecimento (Whang, Lee, & Padmanabhan, 1997). É então possível verificar que em 
resultado das oscilações na procura a montante numa cadeia de abastecimento, por mais 
pequenas que sejam as variações, estas irão criar aumentos desproporcionais de procura em 
cada etapa da cadeia de abastecimento. É possível verificar o efeito Bullwhip na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 – Efeito Bullwhip na cadeia de abastecimento (www.damas.ift.ulaval.ca) 

 

Existem vários factores que podem despoletar este efeito. Uma das causas (Anexo C, Figura 
36) mais comuns que estão na origem deste efeito é o facto de toda a cadeia de abastecimento 
assentar em previsões. Dado que os erros de previsão são comuns, as empresas por norma 
tendem a manter um buffer de inventário significativo. À medida que se avança na cadeia 
desde o consumidor final ao fornecedor de matéria-prima cada participante sofre um aumento 
da procura e portanto tem necessidade de ter um stock de segurança maior. Em períodos de 
procura crescente os participantes a jusante aumentarão as suas encomendas. Em períodos de 
procura decrescente as encomendas vão abrandar ou parar de modo a reduzir inventário. Este 
efeito vai sendo aumentando e distorcido à medida que se avança para montante na cadeia de 
abastecimento. 

Quando se atinge um grau de nivelamento óptimo, ou seja, lotes unitários com produção mista 
e sincronizada consegue-se produzir com uma linha fixa e adaptada à procura, uma vez que os 
picos de carga de trabalho são absorvidos. Permite também reduzir picos de consumo, pois 
estes estão uniformemente distribuídos ao longo do tempo, causando pouco impacto em toda 
a logística de abastecimento de componentes (Coimbra, 2003). 
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4.6 Instruções de Trabalho  

 

É conhecida a importância de tornar todo e qualquer processo normalizado de forma a ser 
mais facilmente controlado (Nóvoa, 2004). Daí a necessidade de criar ferramentas que 
permitam que a actividade seja executada da mesma forma e com a mesma eficiência pelo 
maior número de pessoas possível. A criação de instruções de trabalho facilita o treino de 
novos operários a realizar a função de water spider, aumentando o nível de segurança no 
desempenho da tarefa e facilitando a análise e mapeamento da actividade por algum elemento 
externo (auditor, por exemplo).  

No Anexo C é apresentado um exemplo de uma instrução de trabalho (Figura 38 e Figura 39) 
criado para o water spider. 

4.7 Kaizen 

 

Por kaizen entende-se melhoria contínua conseguida com a introdução de pequenas 
intervenções capazes de solucionar individualmente cada problema. Como anteriormente 
referido na Figura 7  podemos ver algumas das causas que representavam atrasos para o water 
spider. Na Tabela 3 verificamos as soluções encontradas para solucionar cada um desses 
problemas (Anexo B).  

 
Tabela 3 – Kaizen 

 

 

 

Causas
Tempo 
(min)

Tempo 
Acumulado 

(min)
Peso Soluções

Contentores não identificados 32 32 23% Etiquetas

Trajecto não definido 26 58 19% Rotas fixas para o abastecimento

Supermercado das soldaduras não funcionava 
em sistema de kanbans

20 78 15% Criação do sistema de kanbans

Indisponibilidade do elevador 15 93 11% Novo elevador

Falta de sincronização da equipa de materiais 
no movimento dos materiais no sistema

14 107 10% Definição de prioridades 

Dificuldade no abastecimento dos plásticos 14 121 10% Criação de doseadores

Falta de identificação clara dos postos 6 127 4% Identificação clara dos postos

Obstrução dos corredores por excesso de 
WIP  na zona do forno e testes

5 132 4% Sistema Pull

Deficiente iluminação do supermercado 5 137 4% Nova iluminação na área
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4.8 Supermercado de Materiais Reparados 

 

Durante o semestre foram abordados outros projectos na empresa. Um deles foi a introdução 
de um kanban post na área de reparação e um supermercado para os disjuntores reparados. 
Estas duas acções estão englobadas no projecto que foi elaborado pelos meus colegas de 
projecto de dissertação na empresa sobre a aplicação do pull system na área do ELCB.  

É então necessário descrever os vários processos finais de fabrico do disjuntor:  

1. os disjuntores são montados em cinco linhas constituídas por dez postos em cada;  
2. processo de estabilização térmica, onde os aparelhos montados são estabilizados num 

forno durante seis horas para aliviar tensões nos plásticos provenientes da montagem; 
3. na zona de testes, os aparelhos são sujeitos a vários testes ao circuito interno; 
4. na verificação térmica, examina-se e, caso seja necessário, é calibrado o 

comportamento térmico dos aparelhos; 
5. embalagem, onde é pintado e embalado o produto final. 

 

VSM 

O Value Stream Map (VSM) é a ferramenta Lean ideal para diagnosticar todo o processo 
produtivo no qual são abrangidas as várias áreas de produção. Nele é possível verificar todo o 
fluxo de material existente entre cada processo, sendo um dos recurso que permite relacionar 
o fluxo de material com o fluxo de informação em prática. Desta forma é possível encontrar 
facilmente o local onde a eliminação de desperdícios é prioritário, dado que uma das formas 
de reduzir desperdícios assenta no correcto fluxo de informação. Na Figura 14 podemos ver o 
VSM inicial das linhas de montagem dos ELCB.  

Figura 14 – VSM zona de ELCB Outubro 

Sistema Pull 

Todo o processo de montagem dos aparelhos na GE é feito de acordo com o plano de 
produção. No entanto, as linhas de montagem produzem empurrando sempre os produtos para 
a operação seguinte. Desta forma, não existe a noção do que é necessário produzir. Com a 
introdução do sistema pull na cadeia de produção é possível haver uma interacção directa 
entre todos os agentes do processo, desde o cliente até à produção. 
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Análise de Pareto

Definiu-se então, com o auxílio de uma análise de Pareto, qual o sistema a implementar na 
produção sendo feita a diferenciação através da procura mensal entre aparelhos big runners 
(corresponde a 80% do volume de encomendas) e aparelhos make-to-stock (MTS) (20% do 
volume de encomendas). 

Tendo em conta os dados recolhidos (Anexo B, Tabela 10) a escolha deveria recair na 
implementação do sistema pull de supermercado nos produtos big runners e de pull 
sequencial nos aparelhos make-to-order (MTO), uma vez que são encomendas pouco 
frequentes. No entanto esta distinção de sistemas não pôde ser feita porque uma das operações 
apresenta um lead time de seis horas, o que necessariamente implicaria a criação de um 
supermercado com capacidade para seis horas de produção, aumentando exponencialmente o 
WIP da área ultrapassando os limites definidos pela GE. Decidiu-se então implementar o 
sistema pull sequencial na produção de todos os aparelhos. 
 

Figura 15 – Análise de Pareto 

Nivelamento de Produção 

É necessário salientar antes de tudo que foi definido que deve ser sempre produzido 10% a 
mais que as peças encomendadas. Este número de peças é fruto da média de peças que são 
rejeitadas na zona dos testes e sujeitas a reparação (Anexo C, Figura 37).  

Daqui nasce a necessidade de criar um kanban post e um supermercado na zona de reparação. 
Estes dois novos pontos serão o suporte no nivelamento de produção e controlo de peças 
reparadas que é pretendido. O kanban post da reparação garantirá o FIFO (First in, First out) 
(Figura 16) de aparelhos, os aparelhos aparecem dispostos em tabuleiros com um cartão 
identificativo onde se encontra informação sobre o modelo, a quantidade de material a reparar 
e em que teste foi rejeitado de forma a saber qual a reparação a operar. A única excepção no 
FIFO será a prioridade que é atribuída aos aparelhos MTO. 
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Figura 16 – Kanban post 

Sendo que a reparação trabalha em dois turnos e que o material feito no turno diurno será 
imediatamente integrado na cadeia de produção, o supermercado foi dimensionado para 
comportar o material reparado pelo turno da noite. 

A grande vantagem deste supermercado será que a cada nova ordem de produção o 
responsável pelo plano de produção terá como primeira tarefa verificar o material disponível 
no supermercado, subtrair o número de aparelhos reparados ao total a produzir para satisfazer 
a quantidade de aparelhos que o cliente requereu. Sendo que os aparelhos estarão distribuídos 
por tabuleiros e identificados com o kanban que foi usado para dar a ordem de reparação, 
tornando simples a visualização das quantidades disponíveis.  

4.9 Implementação e Redimensionamento de Kanbans 

 

Uma das acções em curso provenientes do projecto na GE é a implementação e 
redimensionamento de kanbans dos materiais em armazém e em particular no supermercado 
de apoio às linhas de montagem. 

Estes kanbans de transporte ou de requisição são utilizados na movimentação de materiais 
unicamente entre os fornecedores a fábrica. Tal como os kanbans anteriormente referidos 
estes também devem conter informação útil para que o material seja entregue no local certo e 
na quantidade requerida.  

Este projecto foi definido com os seguintes objectivos: 

• reduzir stock; 
• diminuir os lead times e handling; 
• motivar de implementação de processos lean nos fornecedores; 
• optimizar o espaço de armazém; 
• optimizar o processo de caixas retornáveis. 

 

É importante ressaltar que este projecto se insere no esforço da GE de implementar um 
sistema pull em toda a cadeia de produção e de abastecimento. É, no entanto, necessário 
referir que inicialmente foram seleccionados os artigos armazenados no supermercado, sem 
picos de consumo e de maior rotação no armazém, resultado da análise de Pareto (Figura 17 – 
Análise de Pareto aos componentes do supermercado), de forma a fazer um correcto 
dimensionamento dos kanbans. Esta análise serve também para determinar em que artigos 
deve ser utilizado o sistema de reposição em kanbans. 
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Figura 17 – Análise de Pareto aos componentes do supermercado 

 

Foi então calculado o número de kanbans (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2004) a ser usado em 
cada um dos componentes do supermercado: 

 

� =
��(1 + �)

C
   

k = número de kanbans 

D = consumo diário (dias) 

L = lead time de reabastecimento (dias) 

S = stock de segurança (%) 

C = capacidade do contentor 

 

Estes dados foram retirados do sistema SAP e foram tidos em conta os valores referentes aos 
seis meses que precederam o início do estudo. 

Quanto ao stock de segurança, e por ser ainda um método recente de funcionamento, a 
empresa definiu-o como sendo equivalente à quantidade de um kanban. 

No que diz respeito à quantidade a receber em cada kanban foram tidas em conta as 
quantidades em que eram feitas as entregas pelo fornecedor no passado. A partir desses 
valores e de acordo com a filosofia TPS, na qual as entregas devem ser feitas em lotes 
pequenos e com a maior frequência possível, foi definida a quantidade de cada kanban. A 
quantidade terá então que ser negociada com o fornecedor, tentando desta forma estabelecer 
uma relação de confiança que é essencial na implementação do sistema TPS. 
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A introdução e redimensionamento de kanbans é uma forma de promover o fluxo contínuo de 
materiais, que deverá ser capaz de fazer a ligação entre a cadeia de abastecimento e a cadeia 
de produção através do fluxo de informação entre todos os sectores da empresa. Sendo que o 
maior desafio que se apresenta para o futuro será fazer com que os processos primários na 
cadeia de valor obtenham o que necessitam, quando necessitam e na quantidade que 
necessitam, sem que com isto a eficácia de todos os processos a montante não se ressinta.  

4.10 Layout do Armazém 

 

Este projecto tem como principal objectivo reorganizar a localização de todos os materiais 
depositados em armazém. Pretende-se criar uma base de dados que funcione paralelamente ao 
sistema SAP de forma a manter os valores de stock sempre actualizados. A localização dos 
materiais será definida em função do consumo de cada material e de acordo com a sua 
frequência de utilização. A identificação de todos os materiais no armazém deve ser 
visualmente eficaz, de modo a que qualquer funcionário consiga de forma rápida e eficaz 
encontrar o material que procura. 

Na Figura 18 é possível ver as diversas áreas pelo qual é composto o armazém: 

• WA/WA e Subcontratos; 
• ELCB; 
• Metais; 
• Soldadura; 
• Slow Movers; 
• Scrap. 
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Figura 18 – Planta do Armazém 

 

Situação Inicial 

Embora todas as áreas na planta do armazém estivessem devidamente identificadas, eram 
notórias as dificuldades para quem não fosse conhecedor da área saber exactamente a 
localização do material nas diferentes áreas do armazém.  

Era comum também encontrar prateleiras sem identificação de material ou onde o material 
existente não correspondia ao que era indicado na etiqueta. Também se verifica que havia 
muitas prateleiras com espaço desaproveitado. 

Daqui partiu a necessidade de criar uma solução que permitisse tornar o acesso a todos os 
materiais em armazém fácil e rápido, diminuindo o desperdício de tempo que constituía a 
procura de materiais no armazém o máximo possível. 
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Estratégia Adoptada 

Como foi descrito anteriormente a disposição dos materiais seria feita de acordo com a 
rotação do material dentro do armazém.  

Porém seria necessário encetar uma tarefa precedente à identificação de todo o material. Esta 
consistiria na detecção e identificação de todo o material: 

• slow mover, material não movimentado durante um ano; 
• em risco de se tornar obsoleto, material sem movimento dentro do armazém entre um 

e cinco anos; 
• obsoleto, material não movimentado há mais de cinco anos. 

A identificação e estratificação deste material revelou-se essencial, pois desta forma foi 
possível libertar e optimizar o espaço existente. 

 

Tendo sido definida claramente a área a que o material pertence, ou neste caso a área a que 
será destinado, realizando-se uma análise ABC em função do consumo mensal de cada 
componente em cada área do armazém. Na Figura 19 é possível verificar análise da rotação de 
material no armazém reservada ao ELCB, sendo que à cor verde correspondem os materiais de 
maior rotação, a cor amarela identifica os materiais de média rotação, enquanto que os 
materiais menos movimentados naquela área do armazém são representados a vermelho.  
 

Figura 19 – Rotação de material na zona do armazém destinada ao ELCB 
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Outro dos factores a ter em conta na distribuição dos materiais nas respectivas áreas 
reservadas no armazém seria a dimensão dos contentores onde seriam armazenados cada um 
dos materiais nas estantes. No entanto e dado o momento tardio em que foi iniciado este 
estudo dentro do projecto, não foi possível fazer o levantamento destes dados que seriam 
relevantes na decisão final.  

 

A estratégia seguida na distribuição dos materiais nas prateleiras baseia-se na aplicação de 
regras de logística de armazém. Por conseguinte a disposição dos materiais nas prateleiras 
cumprirá os fundamentos que seguidamente serão aprofundados. 

Serão claramente distinguidas as classes A, B e C nas estantes, provenientes da análise 
previamente feita. Desta forma os materiais de classe A, ou seja, os de maior rotação serão 
colocados o mais próximo possível do corredor central. Os restantes materiais estarão 
dispostos de forma decrescente decorrente do seu nível de rotação. Desta forma garantir-se-á 
que os materiais de maior rotação serão os de mais fácil acesso, pois a distância percorrida de 
qualquer ponto do armazém será menor para os alcançar. 

O volume e peso terão uma importância significativa na determinação da alocação vertical 
dos materiais nas estantes. No que diz respeito ao volume dos materiais, os de maior 
dimensão serão colocados nas estantes mais altas. Os materiais mais pesados serão colocados 
nos níveis inferiores. Deste modo e com o auxílio dos mecanismos de transporte de materiais 
disponíveis no armazém (porta paletes e empilhadores automáticos), e tendo em conta o 
espaço nos corredores, condicionante no que diz respeito ao movimento dos veículos, será 
garantida a forma mais segura e cómoda de movimentar os materiais. 

Outro dos factores que será tido em conta na disposição dos materiais nas estantes será o 
código de identificação no sistema SAP de cada um dos materiais. Dentro de cada categoria 
definida na análise de rotação de material, este será disposto em ordem crescente do código 
identificativo. Tendo em conta esta especificação como ponto de partida na pesquisa, estará 
assim garantida que ela se efectuará de uma forma mais célere e objectiva. 

 

Etiquetas 

A identificação nas estantes realizar-se-á através da criação de etiquetas. A distinção das áreas 
dentro do armazém será feita com recurso a um sistema identificativo de cores interno (Figura 
20). 

 

 

 
Figura 20 – Cores identificativas das diferentes áreas no armazém 

 

É importante salientar que dada à grande percentagem de materiais comuns que são 
destinados ao WA/WD e subcontratos, estes partilham a mesma área no armazém e por isso 
mesmo a mesma cor identificativa. 

 

 

ELCB

WA\WD e Subcontrato

Metais

Soldadura
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Nº. da prateleira 

Posição na prateleira 

Identificação da estante na Fila 

Identificação da Fila 

Esta acção é de extrema importância, uma vez que desta forma os materiais ficarão 
definitivamente alocados a um espaço fixo.  

Da etiqueta farão parte informações como: 

• código SAP; 
• código interno; 
• descrição do componente; 
• foto do componente. 

 

Código de Localização 

A implementação de um código para localização do material na prateleira foi também alvo de 
estudo. A sua aplicação traz vantagens em dois sentidos, facilita o sistema de picking de 
material e diminui o tempo de procura de uma referência ao longo do armazém. Torna o 
processo de busca numa base de dados mais refinado, pois quanto mais pormenorizados 
forem os dados nela inseridos mais restrita será a resposta. Para tal, foi necessário identificar 
as várias filas de estantes e respectivas prateleiras. A metodologia usada baseou-se num 
sistema em prática noutras fábricas da GE na Europa (Figura 21). 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 21 – Código de Localização nas Estantes 

 

Na Figura 22 fica explicita a forma como se pretende organizar a disposição dos materiais nas 
estantes. 

A C B 2 
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Figura 22 – Exemplo do Código de Localização 

 

Será então possível, quando cumpridos todos os pressupostos anteriormente referidos, criar 
uma base de dados capaz de conter a informação necessária e actualizada. 

Na Tabela 4 encontramos o cabeçalho com todos os dados que serão preenchidos numa folha 
de cálculo Microsoft Excel. 

 
Tabela 4 – Cabeçalho com exemplo da ficha completa de um componente em armazém 

 

 

Plant Id
Código 

SAP

Descrição                        
do Material

Localização 
Armazém

Stock    

(€)
Stock 

(dias)
Stock  

(qtd)

Custo 
Unitário 

(€)

Últimos   
6 Meses

Últimos   
3 Meses

Último     
Mês

PTF1 10073692 EIXO 1,5 X 16,3 - PRI1560NI GBC2 2.255 24 550.086 0,01 2765338 1400015 453462

Rotação do Material
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5 Conclusões, Resultados Obtidos e Perspectivas de Trabalhos 
Futuros 

 

5.1 Conclusão 

 

Para se ter êxito na implementação de qualquer projecto é fundamental o envolvimento e o 
empenho dos agentes nele intervenientes. Ninguém melhor que os operários poderá identificar 
e evidenciar as dificuldades sentidas no desempenho do seu trabalho, partindo frequentemente 
deles as propostas das melhores soluções para os problemas. É importante que o responsável 
por cada área tenha a capacidade para ouvir e motivar os seus colaboradores, de forma a poder 
contornar a sua resistência à mudança. Esta foi uma das maiores dificuldades encontradas na 
realização deste projecto, contornada através do fomento do diálogo.  

É importante perceber e fazer o operário perceber que ele é parte da solução e não a origem 
do problema. 

Durante a realização deste projecto foi constituída uma equipa Lean que trabalhou sempre em 
conjunto. O trabalho de equipa foi a principal ferramenta para a resolução dos problemas. As 
decisões foram sempre tomadas em conjunto, pois só assim se consegue a coordenação para 
ultrupassar os obstáculos e desafios do mundo empresarial. Foi este trabalho que permitiu a 
GE Porto, pela primeira vez, ganhar um prémio Lean atribuido pela GE Internacional. Este 
premiou a evolução e o empenho na aplicação desta filosofia de forma contínua. Para além do 
reconhecimento do trabalho de todos, foi atribuido um prémio monetário que permitiu a 
aprovação de novos projectos. 

5.2 Resultado Obtidos 

 

O trabalho desenvolvido permitiu concluir que a implementação do TPS através de um 
sistema claro de Mizusumashi no abastecimento das linhas de montagem (e de outras áreas da 
empresa) foi um passo importante no desenvolvimento de uma política Lean que se deseja em 
todos os sectores a fábrica.  

A implementação do sistema pull em toda a cadeia de produção e de abastecimento revelou 
ser bastante positivo, dado a dificuldade em controlar o WIP no sistema push anterior. Pois 
desta forma foi possível cumprir um dos principais objectivos estabelecidos pela empresa 
(Tabela 5) que se centrava na redução de WIP em todas as áreas da fábrica como é possível 
verificar na Figura 23. 
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Tabela 5 – Evolução do WIP e objectivos para o final do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 23 – Evolução do WIP nas linhas de montagem 

 

A integração de um sistema de kanbans e a redefinição na organização do armazém poderá 
trazer grandes vantagens como a redução de stock efectivo, optimização do espaço no 
armazém e tornando a gestão visual do espaço mais simples. 

 

Os principais resultados do trabalho desenvolvido foram: 

• definição de um processo de abastecimento normalizado e regular que implicou uma 
diminuição drástica das paragens das linhas de montagem por falta de material; 

• o redimensionamento e redução da quantidade dos contentores tornou possível: 

- tornar os postos de trabalho mais ergonómicos; 

- definir prioridades nos componentes de produção interna; 

- eliminação de muda; 

- redução de inventário. 

• diminuição da distância percorrida pelas water spiders (Figura 24); 
• aumento da flexibilidade devido à diminuição do tamanho dos lotes; 
• diminuição das oscilações na cadeia de valor; 
• redução dos tempo de setup das linhas de montagem (Figura 25). 
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Figura 24 – Redução da Distância Percorrida 

Figura 25 – Evolução da perda de produção por setup de linha 

5.3 Perspectivas de Trabalhos Futuros 

 

A implementação dos projectos descritos de seguida poderá dar um contributo decisivo no 
aumento da produtividade, do fluxo de materiais e informação que a GE pretende. 

 

Código de Barras 

Actualmente verifica-se que uma das acções que provoca mais atrasos na função do water 
spider, é o facto de assinalar todos os movimentos de material, primeiro para uma folha de 
papel e posteriormente no sistema.  

A introdução do código de barras poderá ser uma drástica diminuição de desperdício de 
tempo que esta acção representa. O código de barras é uma forma de se representar números e 
caracteres através de um conjunto de barras paralelas de diferentes larguras que podem ser 
lidas por uma máquina de leitura óptica. Através de um processo de leitura automatizado 
simples de usar e relativamente barato.  
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Este permitirá o acompanhamento em tempo real da movimentação de todo material entre o 
armazém e as linhas de montagem. O código de barras identifica o conteúdo de cada 
contentor, bem como a quantidade a movimentar. 

Este sistema eliminará todos os erros que poderão ocorrer na escrita para papel e na 
transposição para o sistema, reduzirá o tempo desta tarefa na rotina do water spider e tornará 
possível acompanhar a localização de todo material em tempo real.  

 

Outras acções que poderão ser úteis à GE: 

• a compra de novos carros para o water spider –  este permitirá diminuir o esforço na 
locomoção do veículo e facilitará a organização dos contentores no veículo, sendo a 
mais rápida a identificação no carro para os distrubuir; 

• criação de uma nova estrutura no supermercado que garante o FIFO ; 
• introdução do conceito ship to line em alguns dos componentes. 
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ANEXO A: Complementos informativos gerais  

 

Produtos comercializados pela GE Power Controls Portugal 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 28 – Tomadas, acessórios, campainhas e produtos diversos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Revendas: Produtos fabricados em Gaia e noutras fábricas do grupo 

 

Figura 26 – Tomadas e 
Mecanismos de baixa tensão Figura 27 – Disjuntores 

diferenciais ELCB 
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Figura 30 – Organigrama da GE Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: Acções de Melhoria 

Exemplos de duas apresentações feitas na empresa no decorrer do projecto:
 

Tabela 6 – Acções de Melhoria Contínua
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Exemplos de duas apresentações feitas na empresa no decorrer do projecto: 



Tabela 7 – Acções de Melhoria Contínua

 

Outras acções referidas na Tabela 

            Figura 31 – Acção Kaizen 
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Tabela 3: 

 

 

 

Acção: Identificação visual do trajecto a percorrer 
pela water spider. 

 

 

 

Resultado: Trajecto facilmente identificado por 
todos na fábrica. Respeito e 
dada sempre ao abastecedor.
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Identificação visual do trajecto a percorrer 

Trajecto facilmente identificado por 
todos na fábrica. Respeito e prioridade 
dada sempre ao abastecedor. 
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   Acção: Identificação no chão da fábrica 
do local destinado ao carro do 
water spider. 

 

Resultado: Local reservado para a troca 
de carro por parte do water 
spider. Espaço identificado, 
reservado e respeitado por 
todos. 

                  Figura 32 – Acção Kaizen 

  

 

Acção: Implementação de sistema de 
two bin system no 
abastecimento de módulos de 
plástico. 

 

 

Resultado: Facilidade na recolha do 
contentor vazio. Redução 
de WIP na área. Maior 
flexibilidade e segurança na 
rotina do water spider. 

 
                     Figura 33 – Acção Kaizen 

 

Acção: Implementação de sinais 
luminosos em todas as linhas 
de montagem. 

 

 

Resultado: Sinal de aviso em caso de 
falta de material em cada 
posto. O sinal serve para 
antever a falta de material 
nos contentores, 
informando o water spider 
da anomalia ocorrida. 

 

                    Figura 34 – Acção Kaizen 
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Acção: Identificação dos postos nas 
linhas de montagem. 

 

 

Resultado: Maior rapidez e facilidade de 
identificação dos postos por 
parte do water spider.  

 
                      Figura 35 – Acção Kaizen 
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ANEXO C: Material de Apoio  

 
Tabela 8 – Matriz de Reabastecimento de Linha Bipolar 

 

 

 

 

 

SAP Description
Bin 

Type
Bench

Standard 
Transact 

Qty

Qty Needed 
Based on 
843/Day

Number of 
Daily Refills

1 
Hour

2 
Hour

3 
Hour

4 
Hour

8 
Hour

1 2 3 4 5 6 7 8

10024665 Mechanism Spring 068.9162.031.00 A 1 450 843 2 x 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 1 450 843 2 x 1 1
40024381 AB9013300_ Fecho Rápido A 1 400 843 3 x 1 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 1 350 843 3 x 1 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 1 500 843 2 x 1 1
40139845 AB 90121_Manipulo (Externo) B 1 250 843 4 x 1 1 1 1
40139854 AB 90131 B 1 250 843 4 x 1 1 1 1
10024665 Mechanism Spring 068.9162.031.00 A 2 450 843 2 x 1 1
10073641 Porca M3 Din 934-M6-A2F B 2 500 843 2 x 1 1
10073666 Mola Torção Abertura Rápida_PMH1401NN A 2 400 843 3 x 1 1 1
10073680 Parafuso M3x16 B 2 500 843 2 x 1 1
40139836 AB 90112_ Abertura Rápida A 2 400 843 3 x 1 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 3 450 843 2 x 1 1
10073668 Mola Teste_PMH1403NN B 3 400 843 3 x 1 1 1
10073696 Eixo de União Manipulo 2P_ PRI2095NI B 3 350 843 3 x 1 1 1
10074089 Biela de Percutor (Fase T)_PZZ1002NI A 3 350 843 3 x 1 1 1
10074111 Eixo 1,5x14_ PRI1550NI A 3 350 843 3 x 1 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 3 350 843 3 x 1 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 3 500 843 2 x 1 1
40139838 AB 90114 PT_ Percutor( Inferior Neutro) B 3 350 843 3 x 1 1 1
40139845 AB 90121_Manipulo (Externo) B 3 250 843 4 x 1 1 1 1
40139859 AB 90188_Percutor Martelo-fase T B 3 350 843 3 x 1 1 1
10027720 AB9012900_ Alavanca (Caramelo Negro) B 4 300 843 3 x 1 1 1
10073645 Porca Shunt MN B 4 350 843 3 x 1 1 1
10073664 Mola Manipulo_PMH 1202NN A 4 450 843 2 x 1 1
10073688 Parafuso Shunt _PPZ4201 B 4 350 843 3 x 1 1 1
10074112 Eixo 1,2x14,3 _ PRI1551NI A 4 350 843 3 x 1 1 1
40139835 AB 90111_ Manipulo MD B 4 300 843 3 x 1 1 1
40140520 Biela Rebatida A 4 300 843 3 x 1 1 1
10072788 Alavanca Disp. Relé _ AB9012701 branco B 5 350 843 3 x 1 1 1
10073670 Mola Alavanca de Desconexão_PMH1405NN A 5 400 843 3 x 1 1 1
10073672 Mola PMH 1409NN B 5 400 843 3 x 1 1 1
40139837 AB 90113_ Percutor (Superior) B 5 350 843 3 x 1 1 1
40139846 AB 90122 PT_ Gatilho (MD) B 5 350 843 3 x 1 1 1
40140444 Conjunto Alavanca do Relé B 5 350 843 3 x 1 1 1
40152920 PLP 136(140mm) BR B 5 500 843 2 x 1 1
40153169 Resistência 680 Ohm e 3W Conformada B 5 300 843 3 x 1 1 1
10030455 Realay Protection Plate_ PZL0002ZN C 6 350 843 3 x 1 1 1
10073671 Mola Recuperação Térmica_PMH1407NN B 6 400 843 3 x 1 1 1
10074090 PZZ 1008 NI B 6 400 843 3 x 1 1 1
40139829 AB 90104_ Tampa 104 F 6 130 843 7 x 1 1 1 1 1 1 1
40139850 Botão teste_ AB 90128 B 6 350 843 3 x 1 1 1
40140482 PLP 120(120mm) Azul B 6 500 843 2 x 1 1
40140495 Disparador Térmico Pred. 6 150 843 6 x 1 1 1 1 1 1
10073641 Porca M3 Din 934-M6-A2F B 7 1.000 843 1 x 1
10073676 Parafuso M3x55 C 7 1.000 843 1 x 1
40139833 AB 90109_ Cremalheira (2P) F 9 400 843 3 x 1 1 1
40140467 Roda de Calibração 15-45 2P C 9 300 843 3 x 1 1 1
40139856 Bloqueador B 10 400 843 3 x 1 1 1
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Tabela 9 – Matriz de Reabastecimento de Linha Tetrapolar 

 

 

 

 

 

 

 

SAP Description Bin Type Bench
Standard 
Transact 

Qty

Qty Needed 
Based on 
550/Day

Number of 
Daily Refills

1 
Hour

2 
Hour

3 
Hour

4 
Hour

8 
Hour

1 2 3 4 5 6 7 8

10024665 Mechanism Spring 068.9162.031.00 A 1 450 550 2 x 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 1 350 550 2 x 1 1
10073695 PRI2094 NI B 1 250 550 3 x 1 1 1
40024381 AB9013300_ Fecho Rápido A 1 400 550 2 x 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 1 350 550 2 x 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 1 500 550 2 x 1 1
40139834 AB 90110 B 1 250 550 3 x 1 1 1
40139845 AB 90121_Manipulo (Externo) B 1 250 550 3 x 1 1 1
40139854 AB 90131 B 1 250 550 3 x 1 1 1
10024665 Mechanism Spring 068.9162.031.00 A 2 450 550 2 x 1 1
10043205 PRI1564NI_ Axle Gi A 2 300 550 2 x 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 2 350 550 2 x 1 1
10074111 Eixo 1,5x14_ PRI1550NI A 2 350 550 2 x 1 1
40024381 AB9013300_ Fecho Rápido A 2 400 550 2 x 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 2 350 550 2 x 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 2 500 550 2 x 1 1
40139854 AB 90131 B 2 250 550 3 x 1 1 1
10024665 Mechanism Spring 068.9162.031.00 A 3 450 550 2 x 1 1
10043205 PRI1564NI_ Axle Gi A 3 300 550 2 x 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 3 350 550 2 x 1 1
10073666 Mola Torção Abertura Rápida_PMH1401NN A 3 400 550 2 x 1 1
40024381 AB9013300_ Fecho Rápido A 3 400 550 2 x 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 3 350 550 2 x 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 3 500 550 2 x 1 1
40139836 AB 90112_ Abertura Rápida A 3 400 550 2 x 1 1
40139845 AB 90121_Manipulo (Externo) B 3 250 550 3 x 1 1 1
40139854 AB 90131 B 3 250 550 3 x 1 1 1
10043205 PRI1564NI_ Axle Gi A 4 300 550 2 x 1 1
10073641 Porca M3 Din 934-M6-A2F B 4 500 550 2 x 1 1
10073665 Mola Manipulo R+N A 4 350 550 2 x 1 1
10073668 Mola Teste_PMH1403NN B 4 250 550 3 x 1 1 1
10073677 PPF 3092 C 4 500 550 2 x 1 1
10074089 Biela de Percutor (Fase T)_PZZ1002NI A 4 350 550 2 x 1 1
40055080 AB90132C1_ Complete F-Part B 4 350 550 2 x 1 1
40085022 Arc Chamber Plate B2000_ PZA0005NN F 4 500 550 2 x 1 1
40139834 AB 90110 B 4 250 550 3 x 1 1 1
40139838 AB 90114 PT_ Percutor( Inferior Neutro) B 4 350 550 2 x 1 1
40139859 AB 90188_Percutor Martelo-fase T B 4 350 550 2 x 1 1
10072787 Alavanca Disparo Rele_AB9012700 Preto B 5 350 550 2 x 1 1
10073664 Mola Manipulo_PMH 1202NN A 5 450 550 2 x 1 1
10073670 Mola Alavanca de Desconexão_PMH1405NN A 5 350 550 2 x 1 1
10073672 Mola PMH 1409NN B 5 400 550 2 x 1 1
10074112 Eixo 1,2x14,3 _ PRI1551NI A 5 350 550 2 x 1 1
40139835 AB 90111_ Manipulo MD B 5 300 550 2 x 1 1
40139837 AB 90113_ Percutor (Superior) B 5 350 550 2 x 1 1
40139846 AB 90122 PT_ Gatilho (MD) B 5 350 550 2 x 1 1
40139852 AB 90129 CAV 7 B 5 300 550 2 x 1 1
40140149 Biela Conformada 4P A 5 300 550 2 x 1 1
40140444 Conjunto Alavanca do Relé B 5 250 550 3 x 1 1 1
40152920 PLP 136(140mm) BR B 5 500 550 2 x 1 1
10030455 Realay Protection Plate_ PZL0002ZN C 6 250 550 3 x 1 1 1
10039990 Carcaça Relé C 6 200 550 3 x 1 1 1
10073641 Porca M3 Din 934-M6-A2F B 6 1.000 550 1 x 1
10073671 Mola Recuperação Térmica_PMH1407NN B 6 400 550 2 x 1 1
10073678 PPF 3093 C 6 500 550 2 x 1 1
10074090 PZZ 1008 NI B 6 400 550 2 x 1 1
40139829 AB 90104_ Tampa 104 F 6 130 550 5 x 1 1 1 1 1
40139850 Botão teste_ AB 90128 B 6 350 550 2 x 1 1
40140493 Disparador Termico 430 4 Polos Pred. 6 90 550 7 x 1 1 1 1 1 1 1
40153169 Resistência 680 Ohm e 3W Conformada B 6 300 550 2 x 1 1
10073645 Porca Shunt MN B 7 500 550 2 x 1 1
10073688 Parafuso Shunt _PPZ4201 B 7 500 550 2 x 1 1
40139864 AB 90209 F 9 400 550 2 x 1 1
40140468 Roda de calibração 10-30 4P C 9 300 550 2 x 1 1
40152859 Tapa Bornes C 9 500 550 2 x 1 1
40139856 Bloqueador B 10 400 550 2 x 1 1
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Figura 36 – Efeito Bullwhip (Coimbra, 2003)  
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Tabela 10 – Encomendas de disjuntores 

Código Descrição
Procura nos últimos 
12 meses

Procura nos últimos 
24 meses

Procura 
Diária

% Procura 
Diária

Acumulado

585013 585013/274617-ND BIP 10/30 EDP 66915 101973 280 14,3% 14,3%
585021 585021-DIF BIP 30/60 S FRANCE 59819 84923 249,05 12,8% 27,1%
585017 585017-DIF BIP 15/45 S FRANCE 46686 63186 224,3 11,5% 38,6%
585032 585032-DIF TET 10/30 S FRANCE 37726 48307 182,05 9,3% 47,9%
314601 DIF BIP 15/45 S-HAGER 37490 38090 181,55 9,3% 57,2%
585031 585031-DIF TET 10/30 FRANCE 35728 50452 138,9 7,1% 64,3%
585037 585037-DIF TET 30/60 S FRANCE 28282 41132 122,3 6,3% 70,6%
585036 585036-DIF TET 30/60 FRANCE 27153 39103 112,05 5,7% 76,3%
314604 DIF BIP 30/60 S-HAGER 17480 19880 76,55 3,9% 80,2%
585020 585020-DIF BIP 30/60 FRANCE 13651 25585 76,95 3,9% 84,2%
585016 585016-DIF BIP 15/45 FRANCE 13170 13686 76,15 3,9% 88,1%
585026 585026-DIF BIP 60/90 S FRANCE 12460 16330 54,85 2,8% 90,9%
585029 585029/274621-ND TET 10/30 EDP 12378 26040 54,15 2,8% 93,6%
585025 585025-DIF BIP 60/90 FRANCE 7322 11412 30 1,5% 95,2%
585018 585018/274619-ND BIP 30/60 EDP 4735 6555 18,8 1,0% 96,1%
585014 585014/274612-DF BIP 10/30 EDP 4037 16231 16,8 0,9% 97,0%
585091 ELCB 2P 10/30A 300MA (SIAME) 4010 7010 16,71 0,9% 97,9%
585090 ELCB 2P 15/45A 300MA GE 2000 2000 8,4 0,4% 98,3%
585008 585008/274610-DIF BIP 5A EDP 1544 3015 7,2 0,4% 98,7%
314610 DIF TET 30/60 S-HAGER 1529 1672 5,75 0,3% 99,0%
585035 585035/274622-ND TET 30/60 EDP 1341 2214 5,05 0,3% 99,2%
314608 DIF TET 10/30 S-HAGER 847 1056 3,1 0,2% 99,4%
314600 DIF BIP 15/45-HAGER 630 1430 2,96 0,2% 99,5%
314609 DIF TET 30/60-HAGER 583 660 2,85 0,1% 99,7%
314606 DIF BIP 60/90 S-HAGER 543 609 2,5 0,1% 99,8%
314607 DIF TET 10/30-HAGER 517 539 2,45 0,1% 99,9%
314605 DIF BIP 60/90-HAGER 77 99 0,4 0,02% 99,9%
10014165 LEXAN 243 R 616 (VISOR) 25 50 0,2 0,01% 99,9%
585030 585030/274620-DF TET 10/30 EDP 8 1268 0,05 0,003% 100,0%

Total 1953 100,0%
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Figura 37 – VSM actual das linhas de produção dos aparelhos 
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Figura 38 – Instrução de Trabalho 
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Figura 39 – Instrução de Trabalho 

 




