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Resumo 

Num mercado onde a concorrência é global, é indispensável garantir que o pedido do cliente 
seja produzido com a qualidade necessária, nos prazos estabelecidos e ao mais baixo preço. 
Esta é, talvez, a principal razão pela qual as empresas apostam na melhoria de produtividade. 

O presente projecto de dissertação teve como objectivo o estudo de um processo de 
identificação individual dos apoios de cabeça que permitisse a obtenção de ganhos ao nivel da 
produtividade, qualidade e satisfação do cliente.  

O projecto permitiu obter uma melhor visão do que é uma cadeia logística, desde o produtor 
até ao cliente final, e de como uma identificação individual pode influenciar toda esta cadeia 
de abastecimento, permitindo assim uma aplicação prática muito interessante dos 
conhecimentos adquiridos durante o Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão. 

 



Logística 

iv 

 

Abstract 

 

In a market of global competition, an adequate management is required to guarantee that 
whatever the client wants has the necessary quality, meets the established deadlines, at the 
lowest price, in order to maintain competitive in that market. This is why the companies 
invest in productivity improvement. 

The present project of dissertation has the objective to study an individual identification of 
headrests that permitted to obtain profits on productivity, quality and satisfaction of the client.   

The project permitted to obtain a better vision of what is a logistic chain, since the producer 
up to the final client, and as an identification can influence all the supply chain, as well as a 
sustained perception of the application of acquired skills during the Master in Industrial 
Engineering and Management.   

 

 

 



Logística 

v 

Agradecimentos 

 

A todos os que de alguma forma contribuíram para o meu sucesso académico.  

Ao meu orientador na Faurecia, Eng.ª Alexandra Ferrão, por todo o acompanhamento 
prestado e pelo grande contributo que teve no meu desenvolvimento pessoal e profissional na 
empresa. 

Ao Professor Jorge Pinho de Sousa pelo contributo prestado na supervisão do estágio e pela 
confiança mostrada.  

À minha família, amigos e colegas que me acompanharam nestes anos. 

À Francisca Pimentel que muito me apoiou. 

A todos os que apoiaram, 

Muito obrigado. 

 

 

 



Logística 

vi 

Índice de Conteúdos 

Resumo .................................................................................................................................................. iii 

Abstract .................................................................................................................................................. iv 

Agradecimentos .....................................................................................................................................v 

Índice de Conteúdos ............................................................................................................................. vi 

1 Introdução ...........................................................................................................................................1 
1.1 Faurecia no mundo ............................................................................................................................ 2 
1.2 Faurecia em Portugal ......................................................................................................................... 7 
1.3 Organização da Faurecia Moldados ................................................................................................. 9 
1.4 Organização e Temas Abordados no Presente Relatório ............................................................. 11 

2 Processo de fabrico...........................................................................................................................13 
2.1 Corte .................................................................................................................................................. 13 
2.2 Costura .............................................................................................................................................. 14 
2.3 Montagem ......................................................................................................................................... 16 
2.4 Injecção ............................................................................................................................................. 17 

3 Departamento de Controlo de produção e Logística ........................................................................18 

4 Sistemas de Identificação Individual .................................................................................................20 
4.1 Identificação por Pastilhas/fita de cor ............................................................................................ 20 
4.2 Identificação por Códigos de barras .............................................................................................. 21 
4.3 Identificação por RFID ..................................................................................................................... 22 

5 Alternativas para a identificação de componentes ...........................................................................25 
5.1 Avaliação do desempenho na logística ......................................................................................... 25 

5.1.1 Medidas de desempenho................................................................................................. 25 
5.1.2 Objecto da avaliação ....................................................................................................... 26 
5.1.3 Critérios de escolha das medidas de desempenho ......................................................... 26 

5.2 Identificação por fita de cor ............................................................................................................ 26 
5.3 Identificação por código de barras ................................................................................................. 27 
5.4 Identificação  por RFID .................................................................................................................... 29 

6 Resultados da análise.......................................................................................................................33 
6.1 Identificação por fita de cor ............................................................................................................ 33 
6.2 Identificação por código de barras ................................................................................................. 33 
6.3 Identificação por RFID ..................................................................................................................... 35 

7 Conclusões........................................................................................................................................38 

8 Bibliografia.........................................................................................................................................40 

Anexo A: Gama de embalagem .............................................................................................................41 

Anexo B: Características técnicas Tag RFID.........................................................................................45 

 

 

 



Logística 

1 

1 Introdução 

 

As empresas em geral e a industria automóvel em particular sofrem uma pressão muito grande 
no sentido de aumentar a sua produtividade para assim se tornarem mais competitivas. O 
mercado é global e a competição é elevada logo, só as empresas que conseguirem produzir 
com os requisitos de qualidade ao mais baixo preço e dentro dos prazos estipulados, 
conseguem responder às exigências do mercado. 

Tendo em conta a pressão no sentido de uma constante melhoria dos critérios de qualidade 
que permita ir de encontro às necessidades do cliente, é essencial actualizar e disponibilizar 
estratégias de acção e soluções adequadas e eficazes.  

Assim, o potencial de inovação e criatividade pode ser considerado um aspecto fundamental 
numa empresa. A inovação poderá ser uma fonte de soluções, de alternativas, de 
possibilidades. A inovação deverá não só estar presente no planeamento de novos produtos e 
no desenvolvimento de novas estratégias, mas também diariamente na procura de uma 
melhoria contínua dos processos de trabalho. Esta melhoria contínua poderá ter como 
resultado uma maior produtividade, através de uma redução de custos, de tempos de produção 
e de mão-de-obra e de uma melhoria de qualidade dos produtos. 

O presente relatório pretende dar uma visão do trabalho desenvolvido pelo formando na 
empresa Faurecia – Assentos de Automóvel, Lda. num projecto de melhoria de produtividade. 
O objectivo desse trabalho consistia em desenvolver, seguir e coordenar um projecto de 
identificação individual de um dado apoio de cabeça na fábrica FAA Moldados. 

Este projecto foi elaborado em conjunto com 3 clientes Faurecia que produzem bancos de 
automóvel em articulação com o construtor de automóveis. 

A nível pessoal este projecto permitiu a obtenção de uma visão mais concreta e esclarecedora 
do que é estar envolvido numa grande organização, das suas vantagens e desvantagens, assim 
como uma melhor compreensão de como a actividade de um grupo empresarial se desenrola. 
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1.1 Faurecia no mundo 

 

“O Grupo Faurecia é o segundo maior fornecedor de componentes para o sector automóvel a 
nível europeu e o nono a nível mundial (ver tabela 1). Com sede em França, está presente em 
25 países em todo o mundo (ver figura 1) e trabalha para os maiores construtores de 
automóveis mundiais. Com um total de 160 unidades fabris, emprega mais de 60.000 
colaboradores em todo o mundo” (Fonte: Apresentação Faurecia pt, 2005). Esta é a 
mensagem de boas vindas para quem toma conhecimento com grupo Faurecia pela primeira 
vez. 

 

 

 

 

Figura 1- Incorporação da Faurecia na industria de componentes automóvel (fonte: 
2008 annual Report)  
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Possui também 28 centros de I&D1 e D&D2 que contam com mais de 5000 engenheiros e 
técnicos, que dispõem de um orçamento rondando os 600 milhões de euros, valor este 
representativo de 5,6% das vendas.  

A Faurecia é o resultado da fusão, em 1997, entre um especialista em assentos para 
automóvel, Bertrand Faure e o Grupo Ecia, um grande fornecedor automóvel de sistemas de 
escape, sistemas de interior e blocos frontais. 

Através desta fusão entende-se porque é que os dois “Core Businesses” são estes mesmos, 
como poderemos observar na figura 2. 

 

 

 

 

                                                 
1 Investigação e Desenvolvimento 
2 Design e Desenvolvimento 

Figura 2 – Distribuição das unidades industriais (fonte: Apresentação da 
empresa, 2008) 
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Nas figuras 4 podemos observar quais os principais clientes, a sua localização e quais as 
actividades da Faurecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Módulos fabricados pela Faurecia 
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A Faurecia tal como já foi dito anteriormente, é uma empresa especializada no 
desenvolvimento, concepção, produção e distribuição de alguns dos principais componentes 
de veículos ligeiros. 

Assim, a Faurecia tem como objectivo a criação e distribuição de produtos inovadores e a 
prestação de serviços de alta qualidade. Procura promover a competitividade dos seus clientes 
e representar um valor de referência para os seus colaboradores e accionistas. Para além disso, 
também é dada particular atenção aos aspectos ambientais, assim como a questões de 
responsabilidade social. 

Figura 4- Vendas por região, por cliente e por módulo (fonte: 2008 Annual Report) 
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A Faurecia apresenta como principal objectivo tornar-se líder mundial nas várias linhas de 
produtos. Para isso é necessário garantir a satisfação do cliente, tornando-se referência ao 
nível do mercado e prestando serviços aos maiores construtores mundiais de automóveis. 
Pretende assim atingir ritmos de crescimento que superem os do mercado, tendo em conta 
uma rentabilidade sustentável. 

No que se refere aos valores Faurecia, estes prendem-se com o estabelecimento de boas 
condições de trabalho. A empresa procura assim garantir condições de segurança para todos 
os seus trabalhadores e tornar o trabalho desenvolvido o mais estimulante possível para quem 
o executa. Mais concretamente, o trabalho realizado nesta empresa baseia-se em sete valores 
essenciais: 

• iniciativa;  

• responsabilidade;  

• transparência;  

• motivação;  

• trabalho de equipa;  

• rapidez;  

• definição do futuro. 

 

 

Tendo em conta os seus valores e objectivos, a Faurecia procura ser global, alcançando cada 
vez melhor qualidade nos seus produtos e serviços, rentabilizando os custos e os tempos de 
produção, tendo em conta a segurança no trabalho e procurando ter uma visão que possibilite 
prever novas situações, de modo a responder adequadamente a todas as necessidades que 
possam surgir.  

Para isso o grupo dispõe de uma ferramenta de excelência. O Sistema de Excelência (FES3) é 
o modo de funcionamento que a Faurecia pretende implementar nas suas unidades produtivas 
de modo a proporcionar uma visão abrangente de como a Faurecia deve funcionar na 
sequência da implementação e do aperfeiçoamento continuo dos seus processos essenciais. 
Integra ferramentas e técnicas concebidas para ajudar cada um dos colaboradores a progredir 
e a contribuir para o sucesso do Grupo. 

                                                 
3 Faurecia Excellence System 
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1.2 Faurecia em Portugal 

 

A Faurecia – Assentos para Automóvel, Lda., surge no trajecto histórico da conhecida 
“Molaflex”, da qual seguidamente se assinalam as principais datas associadas à sua evolução 
histórica: 

1962 – Início da produção de bancos para automóveis. 

1964 – Constituição da Flexipol. 

1973 – Primeiras exportações de componentes para automóveis. 

1974 – Transformação em Sociedade Anónima. 

1981 – Participação da Bertrand Faure na Flexipol. 

1988 – Participação maioritária da Bertrand Faure na Molaflex. 

 Início da Actividade da Unidade Fabril de Algeruz em Setúbal. 

 Produção just-in-time com a Renault Portuguesa. 

1989 – Mudança da denominação da Molaflex para Bertrand Faure Portugal – Equipamentos 
para Automóvel S.A. 

1995 – Nova designação: BFEPA – Bertrand Faure Equipamentos para Automóveis. 

1996 – Integração da Actividade Moldados na BFEPA. 

1999 – Nova designação: Faurecia – Assentos de Automóvel, Lda.  

 Aquisição da Tecnox pela Sasal para aumento da produção de capas para automóveis. 

 Criação da EDA – Estofagem de Assentos, S.A. – Estofagem de Assentos para Citroën 
(Mangualde). 

 

Em Portugal a Faurecia está presente em cinco locais distintos: 

 

Faurecia – Sistemas de Escape Portugal, Lda. – Bragança, que se dedica à produção de 
sistemas de escape. 

 

Faurecia – Assentos para Automóvel, Lda. – S. João da Madeira, que fabrica assentos para 
automóvel. É composta por quatro actividades distintas: Produção de estruturas metálicas 
(para assentos), Corte e Costura (capas em tecido e/ou couro para assentos), Moldados 
(espumas moldadas: assentos, encostos, apoios de cabeça, apoios de braço), Estofos 
(estofagem de assentos para automóvel). 
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SASAL – Assentos para Automóveis S.A. - Vouzela, destinada à produção de capas para 
assentos de automóveis. 

 

EDA – Estofagem de Assentos, Unipessoal, Lda. – Nelas, dedica-se à estofagem de assentos 
para a Citroën – Mangualde e Renault em Palência. 

 

VANPRO – Palmela (Autoeuropa), joint-venture com 50% capital Faurecia, Assentos de 
Automóvel, Lda. destinada à montagem final de bancos em sistema just-in-time com a 
Autoeuropa. 

 

Faurecia – Sistemas de Interior, Lda. – Palmela, dedicada à produção de sistemas de 
interior. 

 

 

 

Figura 5 – Faurecia em São João da Madeira 

11

Faurecia em São João da Madeira

Fábrica Corte e Costura Fábrica de Metal Fábrica Moldados Fábrica de Estofos

FAURECIA - Assentos para Automóvel, Lda.
São João da Madeira

Capas em tecido 
para assentos

Estruturas 
Metálicas 

para assentos

Espumas

Moldadas

Estofagem
de Assentos

Com um total de 1800 colaboradores
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A Faurecia de São João da Madeira é considerada a 2ª maior empresa do distrito de Aveiro. A 
fábrica onde o projecto decorreu foi a fábrica de moldados, que se encarrega da execução de 
apoios de cabeça, apoios de braço e espumas para bancos de automóvel. O processo 
compreende o corte e a costura de tecido, que é, em seguida, é injectado com espuma que lhe 
dará a forma final e a rigidez pretendida. Actualmente a produção diária de apoios ronda as 
30000 unidades. Seguidamente apresenta-se um esquema da organização da Faurecia em São 
João da Madeira (Figura 6). 

 

1.3 Organização da Faurecia Moldados 

 

 

A fábrica “Moldados”, como já anteriormente foi dito, dedica-se à produção de espumas 
moldadas, apoios de cabeça e apoios de braço. Os principais clientes são: Pierrepont, Siemar, 
Sotexo e ACL, como clientes Renault; JCI e Tecnoconfort, representando a Volkswagen/ 
Skoda. A Peugeot Citröen  é representada pela ECSA e por Sielest. A actividade de 
ferroviário extingue-se em Novembro deste ano. 

Figura 6– Organização da Fábrica moldados 
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Neste momento a fábrica trabalha 5 dias por semana, 24 horas por dia na injecção e 16 horas 
por dia na costura e no corte. A fábrica dispõe de cerca de 800 colaboradores entre mão-de-
obra directa (MOD) e mão-de-obra indirecta (MOI). 

A produção encontra-se organizada em Unidades Autónomas de Produção (UAP´s) (ver 
figura 6) constituídas por cerca de 100 pessoas cada. Neste momento existem quatro UAP´s: 
UAP acessórios I e II (que executam a costura e injecção de apoios), UAP III (executa o corte 
e costura de apoios e UAP espumas (efectua espumas moldadas para o sector automóvel e 
para o sector ferroviário). 

Essas UAP´s têm vários supervisores que são responsáveis por vários Grupos Autónomos de 
Produção (GAP´s). Esses GAP ´s têm no máximo 8 pessoas a trabalhar no mesmo turno e 
linha. Cada GAP dispõe de um (GAP Líder) que tem como principal tarefa dinamizar o grupo 
com vista ao aumento da produtividade, de forma a atingir os objectivos impostos. Funciona 
também como elo de ligação entre o GAP e o supervisor. 
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1.4 Organização e Temas Abordados no Presente Relatório  

 

Refere-se alguns aspectos da actividade da empresa. 

A empresa, como já foi dito, dedica-se ao fabrico de apoios de cabeça e de braço (com 85% 
do volume de vendas) e à produção de espumas para bancos. Neste momento são efectuadas 
espumas para o Renault Mégane (actual e futuro), Opel Corsa Peugeot 308, apoios de braço 
para o Volkswagen Polo (projecto PQ24), Skoda Fabia (projecto PQ24), Peugeot 407 
(projecto APB D2) e Citroën C5 (projecto X7), assim como apoios de cabeça para o Renault 
Mégane (projecto W84/BD95), Peugeot 407 (projecto APC D2), Renault Laguna (projecto 
W91), Renault Espace (projecto J81), Citroën C4 (projecto B5), entre outros. Estes apoios 
possuem um processo de fabrico idêntico, em que as peças são cortadas, e seguidamente 
costuradas e injectadas. Nesse momento estão prontas para serem entregues ao cliente. 

De referir que todos os apoios se produzem por uma injecção insitu4, isto é, os apoios são 
costurados, de seguida são montados num inserto5 e colocados num molde com um funil. É 
através desse funil que o composto de injecção vai reagir dentro do apoio, de modo a formar 
uma espuma com a forma dada pelo molde (figuras 7 e 8).  

 

 

                                                 
4 O químico de injecção é injectado directamente no apoio (depois de costurado) a expressão provém do Latim , 

significando “no local” e refere-se à  injecção. 
5 Mecanismo de fixação de um apoio de cabeça ao banco do automóvel. 
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1 – Molde contendo 
um apoio de cabeça 
dentro.  

 

2- Cabeça da máquina 
de injecção. 

Figura 7 – Injecção de um apoio 

 

 

Como é possível observar, o molde 
apresentado na figura 8, tem a forma do apoio 
de cabeça a injectar. De seguida o molde irá 
ser fechado para injecção do apoio de cabeça 
de acordo com a figura 7. 

Figura 8 – Molde de um apoio de cabeça 

1 

2 
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2 Processo de fabrico 

Para uma explicação mais detalhada dos ganhos de produtividade que foram alcançados, é 
necessário compreender as tecnologias utilizadas no processo de fabrico de um apoio. A 
execução de um apoio compreende três fases: corte, costura e injecção. 

 

2.1 Corte 

 

Esta etapa compreende, como o próprio nome indica, o corte de tecido que pode ser efectuado 
utilizando duas tecnologias distintas: prensa ou 
CAD/CAM. Ambas as tecnologias usam colchões de 
tecido em altura, isto é, o tecido que é fornecido em 
rolos é desenrolado num comprimento previamente 
estudado. Esta operação é efectuada de modo a 
maximizar o número de peças por área. São colocadas 
diversas camadas de tecido de modo a formar um 
colchão de tecido com várias folhas, que variam entre 
3 a 5 centímetros no caso da prensa, e 6 a 10 
centímetros no caso do corte CAD/CAM. 

 

 

 O corte por prensa consiste numa prensa de pratos (ver Figura 9) que embate num molde de 
aço têxtil designado de “cortante” (Figura 10). Este processo apresenta como vantagem a 

realização de um corte com maior qualidade e 
como desvantagem o facto de exigir mais mão-de-
obra e maior desperdício de matéria-prima. Este 
elevado número de operadores (por peça cortada) 
deve-se ao facto desta máquina não ser uma 
máquina de elevada cadência de corte, ou seja, 
esta máquina produz muito menos peças por hora 
de corte do que uma máquina de CAD/CAM 
(Figura 11).No entanto, o número de trabalhadores 
necessários é idêntico ao necessário na tecnologia 

Figura 9 – Prensa têxtil 

Figura 10– Cortante têxtil 
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Figura 11  – Máquina de corte de tecido Cad/Cam 

CAD/CAM. Cada operador é responsável por uma tarefa especifica. Assim uma pessoa 
encontra-se encarregue de operar a máquina, outra de fornecer tecido e ainda outra da recolha 
das peças para embalagem, controlo qualitativo e posterior envio para a zona de costura. Por 
outro lado existe o corte CAD/CAM que consiste numa máquina de comando numérico que 
fixa o tecido numa mesa por sucção e corta o material com uma faca oscilante. Esta 
tecnologia é bastante mais rápida mas possui uma qualidade mais baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aproveitamento de tecido em prensa, relativamente ao Cad/Cam, é menor, visto que a 
colocação de um cortante relativamente ao tecido em prensa é manual e portanto irá depender 
do operador. No corte CAD/CAM o espaçamento entre peças é definido automaticamente 
através de um programa de CAD e é igual em todas as peças. No corte CAD/CAM o 
espaçamento entre peças é de 4 milímetros enquanto, o corte prensa é de no mínimo 5 
milímetros.  

 

2.2 Costura 

 

Esta etapa consiste na reunião dos diversos materiais previamente cortados com vista a que o 
apoio ganhe a forma pretendida. Na costura de um apoio (ou de qualquer outra peça) os 
materiais são costurados do “avesso”. Poderão ser efectuados diversos tipos de costura, sendo 
os mais comuns, a costura dita de ponto “normal” e a costura de ponto corrido. Existem ainda 
costuras de embelezamento que apenas possuem um efeito estético, podendo ter pesponto 
duplo (figura 12) ou rebatível (simples).  
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Para costurar o material, será necessário deixar uma bainha que varia entre 3 a 8 milímetros. 

 

 

 

A Faurecia há alguns anos atrás realizou diversos estudos que comprovaram que a costura de 
pé era mais benéfica para a saúde das costureiras. Por essa razão, hoje em dia todas as 
costureiras costuram de pé. Para além disso, diversos cuidados são tidos em conta, visto que 
todas as costureiras são obrigadas a usar meias de descanso, tapetes de descanso, protecção 
ocular e protecção para as mãos (para não perfurarem os dedos com agulhas ou sofrer de 
esmagamento de dedos pelo calcador de tecido). As máquinas (Figura 14) dispõem de uma 
agulha e dois cones de linha. Um cone para a linha de costura principal e outro para a canela 

 

O pormenor assinalado na figura 13 pretende 
realçar uma “pica” numa peça cortada. A pica 
tem como função servir de ponto de referência 
para as costureiras, uma vez que esta pica terá 
de encaixar com a pica de outra peça cortada. 
Deste modo as costureiras poderão saber se 
estas peças correspondem e se estão a costurar 
correctamente ou não. 

 

Figura 12 – Apoio de braço X3, 
pormenor do pesponto duplo 

Figura 13 – Pica em peça cortada 
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(linha que vai garantir a tensão da linha de costura principal). Dispõem também de um 
calcador, mecanismo que prende o material para costura e que permite o avanço do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Montagem 

 
Depois de costurado o apoio de cabeça, é inserido um “inserto” (Figura 15), que consiste num 
mecanismo de união deste com o banco do automóvel. No caso de se tratar de um apoio de 
braço (Figura 16), é-lhe inserido um mecanismo de sustentação, que consiste na união do 
apoio ao automóvel. Assim, além de lhe garantir alguma rigidez extra e a manutenção da 
forma pretendida, também poderá ser usado como suporte de copos ou como gaveta 
incorporada. Em ambos os casos é-lhes ainda inserido um funil para posterior injecção. 

 
 

 

Figura15– Detalhe de um inserto de um 
apoio de cabeça 

Figura 16 – Detalhe de um inserto para um 
apoio de braço  

Figura 14 – Máquina de costura 
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Figura 17 – Injecção de um apoio (máquina 
de injecção à direita) 

2.4 Injecção 

 

Nesta fase, o apoio já costurado é colocado no molde, para posteriormente ser injectado com 
dois químicos (poliol6 e isocianato) de injecção. Estes dois químicos vão reagir entre si de 
modo a formar uma espuma macia, com a forma do molde e do apoio. 

Os químicos de injecção (isocianato e poliol) são recebidos em cubas de armazenamento. O 
poliol é posteriormente formulado7 e são-lhe adicionados alguns pigmentos coloradores que 
irão dar cor à espuma. Tanto o isocianato que se encontra nas cubas como o poliol formulado, 
armazenado nas câmaras de formulação, vão ser transferidos para o reservatório de 
armazenamento. Já na máquina e na cabeça de injecção (ver figura 17), os dois químicos são 
atomizados a 180±5 Bar, o que os faz reagir entre si e formar aquilo que conhecemos como 
espuma. Os parâmetros de variação na injecção são a carga e o índice. O índice vai alterar a 
dureza do composto (aumentando o isocianato estamos também a aumentar a dureza) e a 
carga (tempo de carga) que controla a quantidade de Peso Líquido Injectado (PLI). Este 
tempo de carga assume um caudal debitado constante, assim o PLI altera-se com o tempo de 
carga.  

 

 

                                                 
6 Família de compostos derivados do petróleo. 
7 São-lhe adicionados aditivos que  vão permitir que reaja a altas pressões com o isocianato. 
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3 Departamento de Controlo de produção e Logística 

 
O Departamento de Controlo de Produção e Logística é responsável pelo aprovisionamento de 
todas as matérias primas produtivas, pelo stockagem desses materiais, pelo abastecimento das 
linhas de produção e pela gestão do produto acabado e pelas entregas ao cliente. 
Neste departamento estão presentes as seguintes funções: 
 
- 1 Responsável Logística; 
- 1 Master Scheduler; 
- 3 Supervisores de Armazém; 
- Uma Gestora Clientes; 
- 4 Gestores Clientes/ Aprovisionadores; 
- 1 Responsável Transporte; 
- 1 Responsável Melhoria Contínua; 
- 1 Responsável Novos Produtos. 
 
São geridas cerca de 450 referências de produto final (apoios de cabeça e braço, espumas e 
dormants) a entregar ao cliente. Para além disso, são fornecidas directamente ao cliente final 
diversas referências de peças de reposição durante 12 anos.  
Para a produção destas peças são necessários cerca de 1000 componentes diferentes, tais 
como insertos, tecidos, plásticos, linhas, cartões, entre outros. 
 
A fábrica dispõe de cerca de 5 armazéns: 
 

1. Armazém de tecidos (Armazém CT) - onde se encontram todos os tecidos e linhas 
para a produção e subcontratados. 

 
2. Armazém de Kits (Armazém CK) - onde se encontram todos os “Kits” para 

posteriormente serem costurados.  
 
3. Armazém de capas (Armazém CC) -  onde se encontram todas as capas já costuradas e 

prontas para irem para a montagem ou injecção. 
 
4. Armazém de matéria prima (Armazém  10) - armazém de recepção de todas as 

matérias primas à excepção dos tecidos (plásticos, insertos, químicos, cartões, entre 
outros). Este armazém tem três localizações distintas, em que uma é usada 
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predominantemente para plásticos e cartões, outra para químicos (gestão feita pela 
Engenharia do Processo) e uma outra para todos os outros materiais. Este armazéns 
funcionam em dois turnos de trabalho e efectua cerca de 25 descargas diárias. 

 
5. Armazém de produção (Armazém 20) - neste armazém encontra-se todo o material em 

processo de fabrico, assim como todo o material para abastecimento das linhas 
produtivas. 

 
6. Armazém  de produto acabado (Armazém 30) - este armazém, que carrega cerca de 20 

camiões diariamente, em três turnos,  está compreendido em quatro áreas de 
stockagem: 

 
• Zona de paletização 

Zona onde vão sendo colocadas as caixas para formar uma palete de uma ou 
diversas referências, que irão ser retiradas de acordo com o pedido do cliente. 

 
• Pool stock 

Este stock tem o objectivo de estabilizar e alisar a produção, isto é, partindo de 
um mesmo volume produtivo, o stock absorve as variações dos pedidos do 
cliente. Quando o pedido do cliente é superior ao nosso volume produtivo este 
diminui, se é inferior, este stock sobe. 
 

• Zona de preparação de camiões (TPA8) 
Esta zona permite-nos ter uma visão clara do nosso stock por camião, assim 
como aumentar a rapidez de carregamento dos camiões e estabilizar a carga de 
trabalho dos operadores de armazém. 

 
• Armazém de espumas 

Esta área contém todas as espumas que posteriormente irão, por intermédio de 
um transportador, directamente para o camião.  

                                                 
8 TPA- Truck Preparation Area 
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4 Sistemas de Identificação Individual  

 

A forte competitividade que caracteriza o mundo empresarial contribui para que haja uma 
crescente preocupação em aumentar a qualidade dos serviços, no mais curto espaço de tempo 
e com custos mais baixos. Assim, surge a necessidade de haver uma avaliação constante dos 
processos e consequentemente a adopção de medidas que potenciem o desempenho das 
empresas. 

Considerou-se que a adopção de sistemas de identificação individual poderia dar resposta às 
exigências de qualidade, minimizando erros, e assim reduzir os custos e melhorar a qualidade 
do produto, mas também contribuindo para uma maior rapidez na execução do trabalho. 
Tendo por base esta ideia foram analisados os seguintes sistemas de identificação individual; 
que a seguir se apresentam sucintamente: 

4.1 Identificação por Pastilhas/fita de cor 

 

Esta identificação consiste no embalamento dos apoios de cabeça num saco plástico com uma 
fita, que dependente da referência, disponha de cores diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Fotografia 
dos vários apoios de 
cabeça com fita de cor. 
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Vantagens 

Este tipo de identificação tem como vantagens a fácil aplicação visto que apenas é necessário 
a substituição da cor da fita-cola por uma de cor previamente acordada. 

O baixo custo da fita de cor é praticamente desprezável.  

Esta tecnologia também não dispõe de nenhum tipo de investimento nem aparelhos, sendo 
uma operação puramente manual. 

 

Desvantagens 

 

Este tipo de identificação não permite que exista uma grande amplitude de referências pois 
apenas estão disponíveis uma dezena de cores.  

Esta identificação também é bastante falível já que ao ser uma operação manual existe o erro 
de o operador se enganar na colocação de fita, erro esse que não pode ser evitado.  

Devido ao facto de ser manual, não elimina o erro humano de colocação de uma cor errada, 
ou não colocação. 

Este tipo de identificação não permite ser usado como traçabilidade, isto é, não permite 
distinguir este produto dos demais . 

 

4.2 Identificação por Códigos de barras 9 

 

 

 
 

Consiste numa representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A leitura dos 
dado é realizada através de um “scanner” que emite um raio vermelho na direcção de todas as 
barras. A luz é absorvida nas barras escuras e reflectida nas barras brancas novamente para o 
scanner, permitindo que este reconheça os dados que se encontram representados. Os dados 
são capturados e compreendidos pelo computador que os irá converter em letras ou números. 

                                                 
9 Representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos, dependendo do tipo de código 
de barras utilizado. 
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Vantagens 

O sistema de código de barras é uma tecnologia bastante desenvolvida e conhecida, fácil de 
usar e permitindo potenciar a sua utilização em diversas situações. Para além disso, trata-se de 
um sistema simples de implementar.  

Esta tecnologia apresenta reduzidos custos, o que poderá ser uma grande vantagem quando 
não se pretende realizar grandes investimentos.  

O facto de se tratar de um processo não mecânico de leitura no cliente facilita o processo de 
correspondência entre produtos e desta forma os erros são minimizados. 

 

Desvantagens 

O processo de colocação da etiqueta de código de barras é manual, daí que seja passível de 
erros humanos. 

O processo no cliente implica o uso de um scanner, com um tempo de leitura associado. 

 

4.3 Identificação por RFID 

 

O RFID (Identificação por Rádio Frequência) é uma tecnologia que permite a identificação 
automática, através de sinais de rádio, e a distâncias consideráveis, de objectos, posições, 
entre outros, através de respostas electromagnéticas. Esta tecnologia pemite recuperar e 
armazenar dados remotamente através de dispositivos, os tags RFID (ver figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19 – Exemplos de Tags. 

. 
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O sistema RFID é constituído por leitores, tags,  antenas, aplicações de software e de 
programas de segurança para os leitores (Atkinson, 2004). Os leitores geram sinais de rádio 
que podem enviar energia aos tags ou um sinal de interrogação. Os tags abastecem-se de 
energia e de acordo com os sinais recebidos irão executar comandos. Os tags são constituídos 
por chips de silicio e uma antena que lhes permitem responder aos sinais de rádio enviados 
por uma base transmissora. Na maioria das vezes  os leitores transmitem as frequências para 
os tags e estes respondem com uma informação codificada e com uma frequência diferente 
(Knill, 2002). O leitor recebe o sinal e extrai a informação para o processador principal 
(Borck, 2006). 

Este sistema tem um grande potencial para muitas empresas, visto que permite gerar uma 
grande quantidade de dados, armazená-los com mais facilidade e divulgá-los rapidamente. Os 
tags podem ser colocados em diferentes produtos ou embalagens, pessoas, animais, entre 
outros, e permitem aramzenar informação útil como o código de um produto, prazo de 
validade, informações do fornecedor, etc. 

De acordo com a fonte de alimentação podem ser considerados dois tipos de tags, os activos e 
os passivos. Os tags passivas têm como fonte de alimentação um aparelho de leitura, são 
muito pequenos, mais baratos e apresentam um ciclo de vida operacional muito limitado. Os 
tags activos são dotadas de bateria própria, que lhes permite enviar o próprio sinal a maiores 
distâncias, permitindo assim que um único leitor comunique com vários tags, são mais caros e 
maiores.  

A indústria é uma das áreas que poderá beneficiar bastante com o uso do método de RFID, 
visto que este permite a identificação de produtos, facilitando assim todo o seu processo de 
manutenção, de substituição e de administração. Consequentemente poderá haver uma maior 
rapidez e qualidade dos serviços desenvolvidos.  

Devido ao aumento de procura do sistema RFID por parte de muitas empresas, tem havido 
nos últimos tempos um grande investimento ao nível do desenvolvimento desta tecnologia.  
Esta procura deve-se ao número de vantagens que o RFID apresenta.  

Uma das vantagens que levou muitas empresas a optarem por este sistema refere-se ao facto 
de que os tags utilizadas são de acoplamento indutivo, trabalham a uma frequência <135 kHz 
e aceitam condições adversas como poeira, impactos, radiações, ácidos e altas ou baixas 
temperaturas (-40°C a +120°C). Para além disso este sistema apresenta uma capacidade de 
leitura rigorosa e simultânea. Isto permite que os trabalhadores não tenham de recorrer a um 
leitor óptico para recolher informação individual sobre os produtos. 

Outra vantagem refere-se ao facto deste sistema recolher a informação de forma automática 
de cada tag, facilitando a reposição dos produtos e impedindo que haja erros no stock, 
facilitando a localização dos produtos e permitindo uma maior rapidez de recolha de dados. 

Esta tecnologia também apresenta vantagens económicas, visto que permite que haja um 
aumento de produtividade e uma redução do nível de stock devido ao controlo mais rigoroso. 
Para além disso, é também possível que haja uma maior monitorização do processo de 
acondicionamento e transporte do produto, permitindo que haja uma gestão de stocks mais 
eficiente. Este sistema contribuiu para que haja uma visão mais alargada da cadeia de 
abastecimento facilitando a sua gestão. 
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No desenvolvimento do picking, o RFID poderá apresentar vantagens ao nivel da 
produtividade e eficiência. A colocação estratégica de várias antenas em zonas de picking, 
permite rapidamente que uma série de referências de produtos sejam identificados e 
transferidos para expedição, permitindo que haja um maior rigor no processo de pick-and-
pack e ainda possibilita a elaboração de uma listagem completa das referências de cada 
encomenda. 

Ao nível do transporte, o RFID permite ter acesso às condições a que os produtos foram 
sujeitos durante o transporte (variações de temperatura, humidade, impactos), havendo um 
maior controlo sobre o sistema de segurança. 

Todas estas vantagens levam a que cada vez mais empresas optem por este sistema. 

 

 

Desvantagens: 

Uma desvantagem associada a este sistema refere-se ao grande investimento que implica. Este 
sistema apresenta custos muito mais elevados do que o necessário num sistema de códigos de 
barra. Isto faz com que muitas empresas ponderem qual a opção mais vantajosa. 

A falta de segurança que este sistema ainda apresenta, visto que é relativamente fácil aceder 
às suas informações, é outra desvantagem apontada e que faz com que algumas empresas 
criem resistências ao seu uso. 
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5 Alternativas para a identificação de componentes 

Houve várias razões que levaram a Faurecia a apostar numa avaliação e análise de 
desempenho nos processos de logística com a preocupação de tomar medidas que 
melhorassem a eficácia do trabalho desenvolvido. Foram identificadas algumas ineficiências, 
sendo necessário a implementação de acções para minimizar os erros e, assim, os custos de 
não qualidade. Verificou-se também uma necessidade de desenvolver melhorias no serviço ao 
cliente, visto que este mostrou abertura para que houvesse um investimento num serviço de 
maior qualidade e desta forma permitir que houvesse uma melhoria nos processos logísticos, 
tornando o serviço de logística mais eficiente. Desta forma, seria possível reduzir os custos de 
não qualidade e contribuir para uma melhoria na margem do produto. 

5.1 Avaliação do desempenho na logística 

5.1.1 Medidas de desempenho 

Existem duas perspectivas teóricas que abordam o sistema de avaliação do desempenho 
logístico: a perspectiva funcional (Davis e Drumm, 1998) e a perspectiva processual (Keebler, 
Manrodt, Durtsche e Ledyard, 1999) A perspectiva funcional considera que a avaliação se 
deve centrar em determinada actividade ou função. No entanto, os adeptos da perspectiva 
processual consideram que a avaliação funcional é demasiado limitativa, considerando que a 
eficácia de uma acção não poderá ser avaliada apenas a partir de uma actividade, visto que 
nem sempre esta é representativa do desempenho do processo. Neste caso foi considerada 
uma perspectiva processual em que a avaliação é global, considerando todo o processo, o que 
faz com que seja mais adequada à realidade competitiva das empresas actuais.  

Na escolha das medidas de desempenho foram consideradas as que estavam relacionadas 
directamente com o processo logístico e produtivo (operacionais) e não as de carácter 
financeiro-contabilístico. Poderão por vezes acontecer melhorias operacionais sem que estas 
se reflictam em melhorias financeiras. Para além disso, as medidas financeiras poderão não 
ser adequadas na análise de melhorias de longo prazo. Ghalayini e Noble (1996)consideram 
que as medidas financeiras são pouco flexíveis, apresentam custos elevados e são rapidamente 
desactualizadas.  
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5.1.2 Objecto da avaliação 

 

Relativamente ao objecto de avaliação foram consideradas as actividades logísticas e 
produtivas. 

Nas actividades logísticas, temos as já referidas, actividades de armazenagem, picking e 
transporte.  

A perspectiva adoptada foi global, desde o produtor dos apoios de cabeça até ao cliente final 
do banco completo. Só assim poderemos aferir adequadamente o impacto real das medidas 
adoptadas.  

 

 

5.1.3 Critérios de escolha das medidas de desempenho 

De acordo com as prioridades logísticas em questão, e para que fosse possível realizar uma 
correcta avaliação, foi necessário seleccionar uma série de medidas de desempenho, para que 
a partir da sua análise, fosse possível  obter indicadores do desempenho do sistema logístico. 
Foram consideradas como principais prioridades logísticas, a ter em conta na avaliação, os 
critérios de qualidade do serviço ao cliente, a inovação do serviço e os custos. 

 

Foi realizado um estudo e análise, de acordo com a avaliação desempenho acima descrita, das 
vantagens e desvantagens dos três métodos de identificação individual de forma a que pudesse 
ser efectuada uma selecção do mais adequado às situações em causa, tendo como objectivo as 
melhorias no desempenho logístico. A intenção seria que o sistema escolhido fosse adoptado 
pelas várias fábricas Faurecia que produzem componentes idênticos, de forma a garantir uma 
standardização dos método de identificação individual. Foram implementadas as três 
tecnologias por forma a aferir acerca das potencialidades de cada uma delas. Seguidamente 
serão expostos os procedimentos que estiveram presentes na execução destes sistemas.  

 

5.2 Identificação por fita de cor 

Foram acordadas com o cliente quais as referências que careciam de identificação e qual o 
código de cores a adoptar (ver figura 20).  
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Figura 20 – Diversas cores de fitas e seus rolos 

 

 Depois de actualizadas as gamas de embalagem (ver anexo I) e foram colocados 4 
aplicadores de fita cola na linha de teste. 

O cliente no local de armazenagem destes produtos colocou as respectivas identificações com 
o mesmo código de cores, para que os operadores passassem a identificar os apoios pela cor 
da fita e não pelo tecido ou pela forma do apoio. 

 

5.3 Identificação por código de barras 

Foram efectuados diversos testes quanto à possibilidade da etiqueta ser colocada directamente 
no apoio de cabeça, mas os teste não foram positivos, já que (especialmente no verão, em que 
as temperaturas são mais elevadas) se encontravam resíduos de cola no apoio depois de 
descolada a etiqueta. 

Por isso optou-se por solucionar este problema, colocando um saco de plástico onde a etiqueta 
era colada (ver figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Apoio de cabeça com código de barras 

 



Logística 

28 

 

 

Esta etiqueta apresentava (como podemos ver na figura 22) um código de barras 
correspondente ao código do cliente. Adicionalmente, dispunha da data e hora a que a etiqueta 
foi impressa, o código e a designação de ambos (cliente e fornecedor). 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Etiqueta código de barras 

 

O problema agora residia na forma como as etiquetas eram colocadas na linha de produção. 

Foram colocadas diversas hipóteses para evitar que o operador cometesse erros na colocação 
da etiqueta. 

 

Hipótese 1: 

Subcontratação da impressão de etiquetas e colocação directa na linha de produção. A 
aplicação seria feita através de bobines de códigos idênticos, agrupadas por projectos. As 
bobines que correspondem a determinado produto são colocadas na linha de produção para 
que a etiquetagem seja realizada. A troca de produto implica a colocação de uma outra 
bobine, que corresponda a este. 

 

Hipótese 2:  

Por intermédio de um touch screen, de um computador e de uma impressora, o operador 
dispunha de todos os códigos, escolhia o correspondente à peça a embalar e efectuava a 
impressão no momento. 

 

Hipótese 3: 

O código cliente da etiqueta identificativa da caixa seria lido através de um scanner, o que 
desencadeava a impressão de um número de etiquetas correspondente ao número de peças 
contidas nessa mesma caixa. 

 

De entre estas hipóteses a solução 1 foi prontamente abandonada visto que além de implicar 
um custo mais elevado que as outras hipóteses, apresenta maior permeabilidade a enganos 
pois nada ajudava a relacionar o produto a embalar com a etiqueta. 
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A hipótese 2 e a hipótese 3 são bastante similares no conceito, mas permitem uma abordagem 
bastante distinta do processo de embalamento. A primeira dispõe de todos os códigos 
(acompanhados de uma ajuda visual) possíveis num ecrã de computador, no qual a operadora 
irá escolher o correcto. A segunda usa um scanner para ler o código da embalagem, dando 
ordem de impressão das etiquetas. 

Depois de uma medição de tempos relativos à procura e selecção do produto correcto, 
concluiu-se que mais de dois ecrãs de visualização de códigos tornavam o processo moroso e 
pior que isso, bastante mais falível. 

A hipótese 3 foi considerada a que melhor se enquadrava no nosso processo produtivo e que 
apresentava uma maior garantia de minimização de erros resultantes da má colocação do 
código de barras. 

 

Para a hipótese 3 procedeu-se à elaboração de uma base de dados em Microsoft Office Access. 
O objectivo desta base de dados era permitir que, a partir de um código cliente a base de 
dados, se desse ordem de impressão de etiquetas na quantidade necessária para o número de 
peças de cada embalagem. A codificação usada seria a 128B. A base de dados também deverá 
fazer a correspondência entre o código cliente e o código da FAA Moldados. Para além disso, 
também regista a data e a hora de impressão, bem como o operador responsável pela 
impressão e pela colocação do apoio de cabeça. 

Através desta base de dados foi possível, com recurso a uma impressora de transferência 
térmica e um scanner, a colocação de códigos de barras nos apoios de cabeça de um dado 
cliente. 

No cliente, o processo de leitura e colocação do apoio de cabeça é realizado com recurso a um 
scanner que, assim que o apoio de cabeça é colocado no banco, lê o apoio de cabeça e 
compara-o com o banco que já está antecipadamente lido. Caso o apoio de cabeça não 
corresponda com o banco em que está inserido, o banco é segregado para recolocação de 
correcto apoio de cabeça e nova leitura. 

 

5.4 Identificação  por RFID 

De forma a compreender de que forma a tecnologia RFID poderia ser útil neste projecto foi 
necessário analisar cuidadosamente todos os processos de fabrico. 

O processo fabril é composto por três grandes sub-processos: corte têxtil, costura do apoio e 
injecção do apoio de cabeça. Após estes processos tem lugar o embalamento, onde todos os 
processos anteriores estavam centrados.  

A tecnologia RFID permite que o processo possa ser elaborado na fase de costura, isto é, cada 
operador/a iria dispor de um codificador de etiqueta (impressora), um computador e um 
touchscreen. O/A operador/a assim que finaliza a operação de costura, irá escolher no ecrã 
qual o produto que elaborou e efectuar a colagem do mesmo no interior do apoio. 
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O apoio segue, então, para a injecção já com a etiqueta colocada e activa. O operador de 
embalagem, embala o produto, sem que se aperceba que o apoio dispõe de uma etiqueta RFID 
no seu interior. 

Ora, como já foi referido, os apoios de cabeça dispõem de um inserto metálico no seu interior, 
o que levanta a questão de saber até que ponto, a etiqueta consegue ser lida (como também já 
foi referido esta tecnologia tem uma incompatibilidade com o metal e a água). De forma a 
esclarecer esta dúvida foi organizada uma bateria de testes que permitisse obter uma resposta 
representativa. 

 

Para isso os apoios de cabeça foram subdivididos em conjuntos que, através da sua forma 
eram similares. 

Foram identificados 3 tipos diferentes, de acordo com a sua forma (ver figura 23): 

1. Virgula 

2. Articulados 

3. Fixos 

 

 

Figura 23 – Diversos tipos de apoio, virgula, articulado e fixo (da esquerda para a direita).  
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Foram testados todos os diferentes modelos, 150 de cada tipo (450 apoios no total) sem 
existência de deficiências ou dificuldades de leitura. 

O apoio estaria, assim, em condições de poder dispor no seu interior de uma etiqueta RFID. 

 

A outra questão levantada prendia-se com o facto de, assim que o apoio é injectado com uma 
etiqueta RFID, esta permanece intemporalmente no apoio e por conseguinte no automóvel. 
Esta questão, pelo facto da sua utilização nos apoios de cabeça implicar a sua permanência no 
apoio durante um período indefinido, foi solucionada, dando ao tag uma ordem de “morte” 
assim que a leitura é feita e uma outra leitura assim que o banco vai para o cliente. Esta 
“morte” não é mais do que um impulso eléctrico de uma frequência que o tag identifica como 
para deixar de responder a qualquer impulso eléctrico. Desta forma este problema foi 
contornado. 

 

Depois do produto ser embalado é encaminhado por um transportador para o armazém do 
produto acabado. Neste armazém é realizada a transferência informática do material. É nesta 
fase que se irá confrontar a informação que a etiqueta identificativa da caixa dispõe com a que 
a etiqueta RFID contém, de uma forma automática. A etiqueta colocada no exterior da 
embalagem será lida devendo haver similaridade entre esta e as etiquetas dos apoios de 
cabeça contidos nessa embalagem (ver figura 24). 

Figura 24 – Pórtico de testes e pórtico final (canto inferior direito) 
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Caso a informação seja condizente, a caixa entra informaticamente no armazém de produto 
acabado, caso contrário, um monitor irá dar sinal de erro, identifica qual o erro encontrado e 
imprime um recibo que deverá ser colado na caixa para que esta possa ir para uma área de 
quarentena, onde os apoios terão de ser reparados (reprogramados ou substituídos). 

Numa segunda fase poder-se-á estudar a possibilidade de a expedição do material ser 
efectuada via RFID, com um pórtico fixo na entrada da caixa de carga.  

No processo do cliente, este terá de ler o apoio de cabeça e confrontá-lo com o banco. Este 
confronto surge de forma automática já que o banco já se encontra “lido” assim que se 
desloca ao longo do transportador (onde lhe são incorporados os componentes). Assim que o 
apoio de cabeça é colocado no banco o transportador dispõe de um leitor fixo de RFID que irá 
enviar a mensagem de qual o apoio de cabeça e a sua respectiva traçabilidade. Esta mensagem 
entra directamente no sistema informático já existente. Caso o apoio não tenha a referência 
correcta, no final da linha de montagem o transportador encarrega-se de o segregar para uma 
zona de quarentena automaticamente. Na zona de quarentena, o apoio correcto é colocado e 
lido novamente para confirmação. 

 

A etiqueta retida foi a etiqueta RFID 4x1” EPC Class 1 Gen 2 AD224, uma das mais 
económica etiquetas UHF,  que permite obter uma distância de leitura considerável (cerca de 
3 metros em ambiente livre). Esta etiqueta tem uma memória de 240 bits, o que permite 
grande capacidade de armazenamento. A frequência óptima de trabalho é de: 860 a 960 Mhz 
(ver anexo II). Esta etiqueta é uma etiqueta passiva, logo sem bateria, o que minimiza o custo. 
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6 Resultados da análise 

 

6.1 Identificação por fita de cor 

Verificou-se que esta forma de simples identificação visual não era efectiva, tanto para o 
fornecedor como para o cliente. 

No processo do fornecedor, para o processo especificado (injecção), cada linha produz cerca 
de 3800 peças por turno com apenas três pessoas. O erro associado à má identificação existe 
sendo bastante significativo (20 PPM’s10 mês). 

Para o cliente o processo de identificação com fita de cor era uma mais valia, visto que 
permitia que o cliente fosse desresponsabilizado da maioria dos erros que surgiam, pois 
sempre que encontravam uma peça no local errado alegavam que a fita estava mal 
identificada. O cliente final encontrava-se insatisfeito pois o problema subsistia. 

 

Actualmente este tipo de tecnologia encontra-se em aplicação com uma agravante no tempo 
de ciclo da peça11 de cerca de 15 segundos (caso o apoio disponha de saco plástico) e aumento 
de PPM’s (como a tecnologia ainda se encontra em fase de testes, estes não são reportados 
mas apenas contabilizados) em cerca de 20% para as peças em questão. 

 

6.2 Identificação por código de barras 

Este tipo de identificação provou ser mais eficaz que a identificação através de fita de cor, 
mas ainda não totalmente satisfatório.  

O nível de incidentes devido a má identificação de produto cifrou-se nos 15 PPM’s por mês. 
O custo de aplicação do código de barras é elevado ( 0,10 € por etiqueta). 

 

 

                                                 
10PPM- Parts per million, conceito qualitativo de que indica o número de peças rejeitadas por milhão 
11Tempo total de produção de uma peça desde o início do processo até ao final do mesmo 
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       Tabela 1– Descritivo de custo de uma etiqueta 

O custo de cada etiqueta (ver tabela 1) colocada caso o apoio não disponha de saco plástico é 
de 0,12 €. No caso de o apoio já utilizar saco plástico o custo é de 0,0502 €. Sendo assim, o 
custo médio total é de cerca de 0,10 € por apoio de cabeça. 

Relativamente ao cliente este sistema é bastante satisfatório já que elimina qualquer erro de 
má colocação do apoio de cabeça no banco, mas não evita que o cliente final receba peças não 
conformes. O erro de má identificação do apoio de cabeça transferiu-se para o fornecedor mas 
continua existente. 

É ainda importante salientar que o custo de leitura de um apoio de cabeça é de 0,18 € e que o 
custo total da solução de identificação por código de barras é de 1,3994€ (ver Tabela 2) 

 

 

 

 

 

      Tabela 2– Custo total por veículo da solução código de barras 

Como custos fixos encontramos os conjuntos scanner, computador e impressora e as 
respectivas manutenções (ver tabela 3) 

Etiqueta 0,0038 €         
Ribbon 0,0030 €         
saco plástico 0,0288 €         
Colocação de etiqueta 0,0313 €         
Colocação de saco plástico 0,0250 €         

Margem Target Margem 32%
% de produto sem saco 70%
% de produto com saco 30%

Custo total 0,0999 €     

Material

Mão de 
obra

Mix

Custo FAA Moldados 0,0999 €  
Custo Cliente 0,1800 €  
Total por banco 0,2799 €  
Total por veículo 1,3994 €  
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Tabela 3– Custos fixos da solução de código de barras 

 

6.3 Identificação por RFID 

O sistema de identificação por RFID revelou-se mais fiável, eliminando por completo todos 
os erros detectados no cliente, remetentes de uma identificação incorrecta (0 PPM’s).  

Contudo, internamente poderão surgir erros decorrentes da má colocação de uma etiqueta no 
interior do apoio, caso esta não corresponda ao produto. Este erro poderá ser detectado no 
túnel de leitura. No entanto, se na fase de embalagem for efectuado novamente o erro anterior, 
o túnel de leitura não detecta o erro (figura 25). Uma vez que este erro resulta da combinação 
de dois erros sucessivos e iguais, há uma fraca probabilidade de ocorrência. 

 

 

Figura 25- Erro não detectável, peça branca com etiqueta azul segue para injecção, operador 
efectua o mesmo erro e câmara não o detecta. 

 

 

Um outro beneficio alcançado com esta tecnologia consistiu no ganho de produtividade 
devido à introdução de dados no sistema informático de forma automática, já que o túnel de 
leitura ao confirmar a etiqueta da caixa, está também a fazer a transferência informática do 
material. Isto teve como resultado a redução de mão de obra na execução da tarefa. 

Azul

Caixa

Peça branca Peça branca

Injecção

RFID AzulRFID Azul

Costura

Producto & Serviço Preço
Impressora 2.450 € 3
Scanner 500 € 3
Cumputador 700 € 3

Impressão de etiquetas 2.700 € 1

Análise de solução e teste 450 € 1
Instalação e configuração 1.500 € 1
Formação 1.500 € 1

Manutenção de terminal- 4 anos 515 € 1
Manutenção de scanner- 4 anos 99,90 € 1

TOTAL 17.715 €

Equipamento 
(quantidade)

Hardware

Software 

Serviços

Manutenção
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Esta tecnologia permitiu reduzir significativamente o tempo dispendido em inventariação de 
produtos. Esta tarefa passou a ser feita por intermédio de um terminal portátil que lê todas as 
etiquetas.  

O facto de este sistema de identificação conter um código sequencial incorporado, permite 
que cada etiqueta seja considerada como única. Esta característica  possibilita que sejam 
gravadas informações como a data e hora de costura e injecção, ordem de fabrico do produto, 
entre outros. 

Para além das vantagens já referidas, este sistema apresenta grandes potencialidades que 
poderão ser ainda exploradas e desenvolvidas, permitindo melhores níveis de produtividade e 
eficiência nas actividades logísticas e fabris. 

 

Como custo variáveis podemos apresentar o preço da etiqueta (0,092€ cada), ao que foi 
acrescido a mão de obra de colocação da etiqueta. Foi ainda subtraído o custo de mão de obra 
de transferência informática de armazém, já que esta operação é eliminada com uso da 
etiqueta RFID. O custo total de colocação de uma etiqueta por apoio é de 0,1201€ (ver tabela 
4). 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabela 4 – Custos de colocação de uma etiqueta RFID 

 

Como custos variáveis temos os custos de conjuntos computador e impressora, do túnel de 
leitura, diversos softwares de leitura de etiqueta e base de dados, assim como manutenção (ver 
tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Material etiquetas 0,0980 €           

Colocação de etiqueta 0,0280 €           

Transferência de armazém -0,0350 €
Margem Target Margem 32%

Custo total 0,1201 €      

Mão de 
obra
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Tabela 5 – Custos fixos da Solução RFID. 

Producto & Serviço Preço

Impressora RFID 3.300 € 5
Cumputador 1.250 € 5
Tunel de leitura 11.500 € 1

Impressão de etiquetas RFID 7.300 €
Base de dados 6.500 €

Análise de solução e teste 7.500 €
Instalação e configuração 3.500 €
Formação 6.000 €

Manutenção de terminal- 4 anos 580 €
Manutenção Túnel de leitura - 4 anos 690 €
Suporte 99,90 €

TOTAL 67.420 €

Equipamento 
(quantidade)

Hardware

Software 
1

Serviços
1

Manutenção
1
1
1

1

1
1
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7 Conclusões 

 

Este projecto procurou desenvolver várias medidas com o objectivo de melhorar o 
desempenho e a qualidade do trabalho logístico do grupo Faurecia. Com este intuito foram 
implementados três sistemas de identificação de apoios de cabeça: fitas de cor, códigos de 
barra e RFID. Pretendia-se realizar uma análise aprofundada da eficácia de cada um destes 
sistemas e assim seleccionar os que demonstrassem melhores resultados na cadeia logística 
com base nas medidas de desempenho (qualidade do serviço ao cliente, a inovação do serviço 
e os custos).  

Depois de uma avaliação destes três sistemas concluiu-se que o sistema RFID apresentava os 
melhores resultados. Este sistema apresentou maior fiabilidade, visto que evitou a incorrecta 
identificação do apoio de cabeça e apresentou também os menores tempos de colocação do 
tag e leitura do mesmo (ver tabela 6). Por outro lado, este é sistema que implica custos fixos 
mais elevados, assim como maior tempo de implementação. Apesar deste maior investimento, 
o sistema RFID permitiu maior margem de progressão. Isto verifica-se no surgimento de 
novos projectos que permitem continuar a melhorar a qualidade do trabalho. Um exemplo 
disto, é a criação de um projecto que permite que o cliente reescreva a informação contida nos 
tags para identificação do veículo até ao ponto de venda. Esta medida permite alargar o uso 
desta tecnologia e assim diluir o investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Comparação de custos das soluções código de barras RFID 

 

 

Código de barras RFID Diferença
Custo fixo por veículo 1,3994 €              0,6006 €        0,7988 €       
Amortização 0,0034 €              0,0130 €        0,0096 €-       
Custo total 1,4028 €         0,6136 €   0,7892 €   

Custos variáveis 17.715 €              67.420 €        49.705 €-       

Peças porduzidas/ano 1300000



Logística 

39 

Neste projecto foram identificadas as seguintes vantagens da identificação por RFID: 

• registo de dados de movimentações efectuada online; 

• rastreabilidade Interna e potencialmente externa; 

• maior produtividade; 

• eliminação de erros; 

• valor acrescentado aos clientes da Faurecia Moldados; 

• registo no ERP de uma forma automática; 

• possibilidade de rapidez e eficiência na realização dos inventários. 

No entanto, o sistema RFID não deve ser visto como um substituto dos códigos de barra, visto 
que ambas as tecnologias se poderão complementar, podendo ser aplicada uma ou outra de 
acordo com uma determinada situação, permitindo que haja uma reposta mais adequada e 
eficaz. 

É devido a todas estas vantagens e pelas potencialidades que apresenta, que a tecnologia 
RFID tem despertado o maior interesse em diversas indústrias, tendo diversas aplicabilidades. 
Estas aplicações vão desde identificação, segurança, rastreabilidade e transmissão de 
informação.  

Este projecto permitiu-me o contacto com esta tecnologia de vanguarda e permitiu-me ter uma 
visão clarificada do que é a gestão de um projecto e a interacção entre os vários intervenientes 
do mesmo. Uma análise e reflexão mais aprofundada realizada neste trabalho de Mestrado em 
Engenharia Industrial e Gestão permitiu-me desenvolver competências de trabalho e aplicá-
las na prática profissional e assim poder dar uma resposta mais eficaz. 
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Anexo A: Gama de embalagem 
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Anexo B: Características técnicas Tag RFID 
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