
Resumo 

 

Para dar resposta aos novos desafios de um mercado cada vez mais competitivo, exigente e 
onde os custos de fabrico têm que ser cada vez mais reduzidos, a procura da constante 
optimização dos processos de produção é um elemento sempre presente.  

Neste sentido, e tendo em conta o funcionamento das linhas de produção da empresa 
Blaupunkt Auto Rádio Portugal, delineou-se como plano de acção o estudo da linha de 
produção 3 (PSA), com o objectivo de analisar as consequências da retirada do posto Burn In, 
tendo em conta a recolha de dados históricos/ajuste de distribuições estatísticas; desenvolveu-
-se uma folha de cálculo que simula o funcionamento da linha de produção e simula o 
comportamento da linha com e sem posto Burn In de forma a diminuir as perdas de produção.  

Para a realização deste estudo foi então necessário efectuar a análise do processo produtivo e 
consequente simulação deste com e sem Burn In no sentido da sua optimização. Isto passou:  

- Pela apresentação do produto desenvolvido na linha em estudo como na descrição dos 
diferentes postos e processos;  

- Por investigar a necessidade do posto Burn In na linha de produção (compreendendo o seu 
funcionamento e necessidade, os efeitos e custos que produz);  

- Pela simulação do processo produtivo tendo em conta a relação produção/qualidade com e 
sem o posto Burn In e respectiva análise de resultados;  

- Pela realização de conclusões dos diversos elementos obtidos e analisados. 

Da realização deste estudo conclui-se que tendo em conta os resultados obtidos da Linha de 
Produção com e sem o posto Burn In, que o Burn In é um sistema de controlo com baixos 
índices de defeitos detectados, muitos TNF’s “Trouble Not Found” e implica um aumento dos 
custos de produção e manutenção, aumento do tempo de realização do produto, maior 
ocupação do parque industrial e mais despesas com recursos humanos. Neste sentido o posto 
Burn In, será um elemento importante a manter como controlo, para análise constante da 
qualidade dos processos numa linha modelo, mas será uma etapa a reduzir nas restantes linhas 
de produção. 



Abstract 

 

 

To meet the new challenges of an increasingly competitive market, challenging and where the 
costs of production must be increasingly reduced, the demand of the constant optimization of 
production processes is one element always present.  

In this sense, and taking into account the operation of production lines of the company 
Blaupunkt Auto Rádio Portugal, it was outlined a plan of action to study the production line 3 
(PSA) with the objectives of analyzing the consequences of pulling out the post Burn In and 
taking into account the collection of historical data/adjustment of statistical distributions; it 
was developed a worksheet that simulates the operation of the production line and simulates 
the behavior of the line with and without post Burn In in order to reduce the losses of 
production.  

To carry out this study it was necessary to put into effect the analysis of the production 
process and the consequent simulation with and without Burn In in order to its optimization. 
This happened:  

- For the presentation of the product developed in line to study how to describe the different 
posts and processes that contain;  

- For the investigation of the need to put Burn In in the line of production (understanding its 
operation and need, costs and the effects it produces);  

- For the simulation of the production process taking into account production/quality with and 
without the post Burn In and their analysis of results;  

- For the realization of conclusions of the various elements obtained and analyzed.  

From this study was concluded that taking into account the results of the Production Line with 
and without the post Burn In, that it is a control system with a low rates of defects detected, 
many TNF’s “Trouble Not Found” and implies an increase in production costs and 
maintenance, increasing the time for completion of the product, higher occupancy of 
industrial park, and more spending on human resources. In this sense the Burn In will be 
important to maintain as control and for analysis in the quality of the processes in a model 
line, but it will be a step to reduce in the remaining production lines. 




