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Resumo 
 
 

 

Desde a década de 50 que o conceito de Lean tem vindo a assumir especial importância 

em vários tipos de organizações. Qualquer organização ou empresa, prestando determinado 

serviço ou fabricando determinado produto deve ter bem presente a eliminação de 

desperdícios, para que possa competir com as restantes. Assim, é comum ouvirem-se as 

expressões “Lean Management” para designar uma gestão que visa a eliminação do 

desperdício e “Lean Manufacturing” para designar uma produção que ambiciona eliminar 

operações sem valor acrescentado. 

Um dos conceitos associados à produção Lean é o conceito de pull, caracterizado 

essencialmente por ser o cliente a puxar a produção do fornecedor. Este conceito engloba 

vários elementos, cuja função é colocar em prática esta filosofia. 

Neste documento é apresentado um conjunto de acções de melhoria levadas a cabo num 

projecto que consistiu na implementação de um sistema pull, recorrendo aos seus elementos, 

numa secção de produção de uma fábrica que opera segundo a filosofia Lean. A secção em 

questão preparava um conjunto de acessórios que eram fornecidos às linhas de montagem 

final e apresentava vários desperdícios na sua actividade. Dos desperdícios e problemas 

encontrados, destacam-se paragens de produção para abastecimento de material, repacking 

feito por operadores, excesso de produção, falta de disponibilidade de material na 

proximidade da secção, falta de locais apropriados para colocação de produto acabado, falta 

de ergonomia nos postos de trabalho e fluxo de informação medíocre. 

As implementações efectuadas passaram pela reafectação da produção aos postos de 

trabalho, dimensionamento de bordos de linha para os postos de trabalho e dimensionamento 

de supermercados quer de componentes para trabalho, quer para produto acabado e 

alterações de layout. Foi também definida a rota e o trabalho normalizado de um operador 

logístico destinado a expulsar da secção algum do desperdício existente e redefinido um fluxo 

de informação. 

Contudo, a secção onde decorreu o projecto apresentava um carácter particular que 

dificultou a implementação de um sistema pull. Era preparada uma grande diversidade de 

acessórios, sendo que cada um dos acessórios era preparado apenas num único posto de 

trabalho. Por outro lado, a secção possuía uma quantidade considerável de clientes, 

acrescendo ainda o facto de a procura destes clientes ser não nivelada. 

O projecto implementado permitiu a obtenção de ganhos ao nível de abastecimentos 

normalizados dos postos de trabalho, eliminação de operações sem valor acrescentado, 

ergonomia dos postos de trabalho e disponibilidade de material para trabalho na secção. 
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Abstract 
 
 
 

Since the decade of 50, Lean concept has been assuming special importance in several 

types of organizations. Any organization or company, rendering certain service or 

manufacturing certain product should have present the elimination of wastes, so that it can 

compete with the remaining ones. Consequently, it is common to hear the expressions "Lean 

Management" to designate a management seeking the elimination of the waste and "Lean 

Manufacturing" to designate a production that ambitions to eliminate operations without 

increased value. 

One of the concepts associated to the production Lean is the pull concept, characterized 

essentially by being the customer to pull the production of the supplier. This concept 

includes several elements, whose function is to put in practice this philosophy. 

In this document is presented a group of improvement actions taken in a project that 

consisted of the implementation of a pull system, using its elements, in a production section 

of a factory operating according to the Lean philosophy. The particular section prepared a 

group of accessories, supplied the final assembly lines and it presented several wastes in its 

activity. The wastes and problems included production stoppages for material provisioning, 

repacking done by operators, overproduction, lack of material for production in the nearby of 

the section, lacks of appropriate places for placement of finished product, ergonomics lack in 

the workstations and poor information flow. 

The implementations went by production reafectation to the workstations, definition of 

line boards for the workstations and supermarkets scaling of components for work and for 

finished product and layout changes. It was also defined the route and the standardized work 

of a logistic operator to expel some of the existent waste off the section and redefined an 

information flow. 

However, the section presented a particular way of operating, which was difficult for a 

pull implementation. It prepared a great diversity of accessories, and each one of the 

accessories was just prepared at a single workstation. On other hand, the section served a 

considerable amount of customers with an unleveled demand. 

The implementations taken in this project allowed obtaining some gains at the level of 

normalized supply of the workstations, elimination of operations without added value, 

ergonomics of the workstations and material readiness for work in the section. 
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1  Introdução 
 
 

  

O conceito de pull é caracterizado essencialmente por uma produção que é controlada 

pelas necessidades do cliente, em oposição à lógica tradicional de push, onde os materiais 

são empurrados para processos clientes, independentemente da sua necessidade. Este 

cenário resulta num grande desperdício, o qual deve ser eliminado para poder lidar com a 

competitividade entre as empresas. 

 

 

1.1 – Contexto 
 

Este documento apresenta um projecto de estágio inserido na área Lean. Foi um trabalho 

realizado numa secção de produção da BOSCH Termotecnologia SA, em Cacia, secção essa 

denominada secção das preparações. Esta secção prepara um vasto conjunto de acessórios, os 

quais são enviados para 7 linhas de montagem final, onde são montados nos esquentadores e 

caldeiras que a empresa comercializa. Para além das 7 linhas finais, a secção das preparações 

fornece uma secção que embala as peças que compõem um esquentador para que possam ser 

montadas pelo cliente. Existem ainda 2 secções clientes da secção das preparações. Uma 

delas embala peças de substituição para o aparelho do cliente. A outra embala peças para 

serem vendidas, não sendo necessariamente um conjunto completo de esquentador. 

 

O funcionamento da secção das preparações adquire um carácter particular, já que cada 

acessório tem um número reduzido de operações (em média, 3) e é produzido apenas num 

único posto. Não existe por isso um fluxo de materiais entre os postos de trabalho e os 

operadores vão alternando de posto dependendo do acessório que vão produzir e os tempos 

de setup são nulos nesta secção. A acrescentar, existe uma procura não nivelada por parte 

dos clientes da secção. Todos estes aspectos requereram especial atenção no trabalho 

desenvolvido, uma vez que difere do cenário tipicamente encontrado em projectos neste 

âmbito. 
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1.2 – Objectivos 
 

A secção das preparações apresentava desperdício na sua actividade, em parte resultante 

de tarefas sem valor acrescentado. O objectivo do trabalho passa por promover acções de 

melhoria na secção das preparações, através da implementação de um sistema pull. Espera-

se assim ultrapassar alguns problemas existentes actualmente na secção tais como falta de 

trabalho normalizado, excesso de produção, operações sem valor acrescentado, falta de 

alguns materiais para trabalho na proximidade da secção, postos de trabalho inadequados. 

Desta forma, pretende-se definir bordos de linha para os postos de trabalho, dimensionar 

um supermercado de componentes para trabalho na secção e um supermercado de produto 

acabado, definir trabalho e rotas normalizadas de abastecimento para um operador logístico 

e redefinir um fluxo de informação. 

 

 

1.3 – Metodologia 
 

A implementação de um sistema pull exige o recurso a várias metodologias e princípios. 

Metodologias como eliminação de desperdícios, kanban, supermercados, abastecimentos 

normalizados, trabalho standard, são metodologias cujo conhecimento se torna fundamental 

na definição de novos métodos de trabalho. Sendo assim, as implementações realizadas 

tiveram por base estes factores. 

A metodologia seguida na resolução do problema passou pela análise e desenho da 

situação inicial, onde se identificaram os problemas e as fontes de desperdício. Foi feito o 

desenho da situação futura, por forma a eliminar aqueles desperdícios, tendo por base um 

funcionamento em pull. Definiram-se alguns indicadores de desempenho para avaliar os 

resultados do projecto. E, por fim, definiu-se um plano de acções necessário para 

implementar o sistema pull na secção. O plano de acções definido ditou a ordem pela qual 

foram feitas as implementações. Começou-se por uma reafectação da produção aos postos de 

trabalho; definiram-se bordos de linha para os postos de trabalho; dimensionaram-se 

supermercados de produto acabado e supermercado de componentes, com base no consumo 

dos clientes; fez-se uma alteração do layout da secção; definiu-se rota e trabalho 

normalizado para um operador logístico da secção. 
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1.4 – Organização 
 

Este documento encontra-se organizado da seguinte forma: no capítulo 2 é feita uma 

apresentação de conceitos no contexto da produção Lean e do sistema Pull, os quais foram 

aplicados no projecto; o capítulo 3 apresenta a metodologia seguida na análise da situação 

inicial, bem como os problemas encontrados; o capítulo 4 contém quer as várias fases quer as 

várias soluções obtidas que decorreram das implementações; são apresentados e discutidos, 

no capítulo 5, os resultados obtidos com as implementações efectuadas. Finda-se com 

algumas conclusões e perspectivas para trabalho futuro. 
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2  Apresentação de conceitos 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados alguns conceitos de especial importância na área Lean e no 

campo do pull, que foram aplicados no projecto. 

 

Começa-se por uma história e exposição do conceito de Lean, fazendo também referência ao 

sistema de produção da BOSCH.  

Segue-se uma apresentação de duas ferramentas (Value Stream Mapping e Value Stream Design) 

usadas para identificação das fontes de desperdício numa cadeia de valor.  

Conclui-se com a ilustração e definição dos princípios e elementos que dum sistema pull-flow 

fazem parte. 

 
2.1 – Lean e Toyota Production System – contextualização e 

princípios 
 

“All we are doing is looking at the time line. (…) And we are reducing that time line by 

removing the non-value-added wastes.” (Ohno, 1988) 

Produção Lean é um conceito que teve origem na Toyota entre 1950 e 1960. Lean (do inglês) 

significa “magro” (Dicionário Inglês/Português; Porto Editora).  

No contexto dum sistema produtivo, Lean tornou-se então numa filosofia de produção 

“magra”, consistindo na eliminação de tudo aquilo que não acrescenta valor ao que é produzido e 

que, por esse motivo, representa desperdício. Em analogia, podemos pensar no desperdício como 

o excesso de massa gorda que um atleta possui, a qual dificulta a sua actividade física e afecta o 

seu rendimento. Segundo Shoichiro Toyoda (Presidente da Toyota), “Desperdício é tudo para 

além da quantidade mínima de equipamentos, materiais, componentes, espaço e tempo dos 

trabalhadores, necessária para acrescentar valor ao produto.”. Por outras palavras, o principal 

objectivo de uma empresa ou sistema de produção que segue a filosofia Lean é atingir a 

perfeição: zero defeitos, zero stocks, utilizando a menor quantidade possível de recursos. 

O início do Toyota Production System ficou marcado por uma altura em que se afirmava que a 

produtividade de um só operador na América era equivalente à produtividade de nove operadores 

no Japão! No entanto, esta premissa parecia estranha quando se pensava apenas ao nível da força 

humana, o que levou Taiichi Ohno a concluir que os trabalhadores japoneses estavam a gerar 
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muitos desperdícios. Por outras palavras, de todo o trabalho efectuado pelos operadores 

japoneses, apenas uma pequena parte resultava em valor acrescentado. Foi então que a filosofia 

de Produção Lean ganhou ênfase, ficando claro que o primeiro passo para a eliminação de 

desperdícios é produzir apenas o que for necessário, usando o mínimo de mão-de-obra possível. 

 

2.1.1 – As 7 Fontes de Desperdício 
 

“Desperdício é tudo para além da quantidade mínima de equipamentos, materiais, 

componentes, espaço e tempo dos trabalhadores, necessária para acrescentar valor ao produto.” 

(Shoichiro Toyoda)  

 

2.1.1.1 – Excesso de produção 
 

O excesso de produção ocorre quando há produção sem ser necessário, isto é, sem que a 

quantidade de encomendas justifique. Em muitos casos, este excesso está relacionado com a 

produção em lotes, adoptada para fazer render eventuais tempos longos de preparação dos 

equipamentos. O excesso de produção representa também uso inadequado de mão-de-obra e 

equipamento, na medida em que existe trabalho sobre produtos que não garantem o retorno do 

investimento.   

 

2.1.1.2 – Tempo de espera 
 

O tempo de espera refere-se aos períodos de tempo onde os operadores de um sistema 

produtivo esperam a chegada de recursos materiais. Resulta, por isso, em tempos de 

inactividade, durante o qual não é gerado valor. 

 

2.1.1.3 – Transporte 
 

O transporte é, sem dúvida, uma operação essencial num sistema produtivo, pois é 

responsável pela operacionalização de um fluxo de materiais. No entanto, aumenta o risco de 

perda ou danos dos produtos, sendo ainda uma operação que pode consumir demasiado tempo e 

energia se não for bem optimizada.  

 

2.1.1.4 – Excesso de processamento 
 

O excesso de processamento ocorre quando existem operações ou trabalho desnecessário 

sobre um produto, por exemplo, quando há retrabalho sobre um produto com defeito, operações 
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de contagem de peças e operações de repacking. O valor do produto final não depende destas 

operações. Logo, tudo isto se reflecte em desperdício. 

 

2.1.1.5 – Stocks 
 

Stock representa material sobre o qual não existe trabalho ou processamento, encontrando-se 

“parado”. Existem vários problemas neste contexto. Um deles, é o facto de representar um 

período de tempo em que não está a haver criação de valor. Outro dos problemas está associado 

ao risco de o material em stock ficar obsoleto (“passar de moda”) ou até mesmo se deteriorar, 

resultando em sucata. Por fim, o stock exige muitas vezes custos elevados em superfícies de 

armazenamento e transporte dos materiais. 

As empresas mantêm stock por forma a esconderem os seus problemas ou as falhas na cadeia 

de valor em que se encontram inseridas. A analogia do barco ilustra de forma simples e objectiva 

a questão dos stocks: 

 

Figura 1 – Analogia do barco com a problemática dos stocks. Fonte: H. Gonçalves, Lean Supply Chain. 
Fórum Anual – Logística e Fotas, 2007. 

Nesta figura, as rochas representam as falhas que as empresas procuram cobrir com os níveis 

de stock (nível da água). Desta forma, o negócio pode fluir de um modo normal, assim como o 

barco navega sem grandes obstáculos. Esta é de facto uma forma de lidar ou tentar reduzir os 

desperdícios. Contudo, a filosofia Lean vai mais longe no sentido de eliminar os desperdícios, em 

vez de os tentar reduzir, ou seja, seria equivalente à destruição daquelas rochas. 
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2.1.1.6 – Movimentações desnecessárias 
 

O desperdício por movimentações desnecessárias ocorre quando existem movimentações dos 

operadores ou dos equipamentos, sem que haja trabalho sobre o produto. Assim, o desenho dos 

postos de trabalho assume um papel fundamental para eliminar este tipo de desperdícios. Em 

particular, deve-se procurar que o operador não tenha de caminhar e que as suas ferramentas 

estejam ordenadas, para que não tenha de dispender tempo e esforço à sua procura.  

 

2.1.1.7 – Produtos sem qualidade 
 

Os produtos sem qualidade ou produtos defeituosos representam os produtos que o cliente 

não irá aceitar. Desta forma, todos os recursos materiais e trabalho dispendidos na sua produção 

não serão rendidos. 

 

2.2 – BPS (Bosch Production System 
 

“Everything is possible.” (BPS) 

 

2.2.1 – Objectivos do BPS 
 

O principal objectivo do TPS é eliminar ao máximo os desperdícios existentes, procurando 

paralelamente a máxima qualidade dos produtos. Em 2003 nasceu a iniciativa Bosch Production 

System (BPS). É uma iniciativa das empresas do grupo BOSCH inspirada no Toyota Production 

System. Sendo assim, é também objectivo das empresas do grupo BOSCH entregar a quantidade 

certa de produtos ou de materiais, com a qualidade perfeita, no lugar e na altura que eles são 

necessários, reduzindo os desperdícios ao longo de toda a cadeia de valor (desde fornecedores a 

clientes finais, passando pela produção).  

Para além do principal objectivo do BPS que é garantir a satisfação do cliente pelo conhecido 

triângulo1 custos, qualidade, tempos, existem na verdade outros dois objectivos que são atingir 

um crescimento sustentado do valor resultante das contribuições dadas pelos vários 

colaboradores e aumentar a satisfação dos associados da empresa.   

 

                                                            
1 O triângulo custos, qualidade, tempos representa a ligação entre estes 3 pontos fundamentais numa 

organização (reduzir os custos de operação, aumentar a qualidade dos produtos/serviços, reduzir os 
tempos de entrega ao cliente) 
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2.2.2 – Princípios BPS 
 

Tal como em qualquer organização, também nas empresas do grupo BOSCH existe um 

grupo de princípios denominados princípios BPS. Assim, o respeito pelos princípios BPS é 

determinante quando se pretende atingir os objectivos estabelecidos. Existem 8 princípios 

BPS: 

• Orientação ao Processo 

• Sistema a Puxar (Pull) 

• Normalização 

• Qualidade Perfeita 

• Flexibilidade 

• Processos Transparentes 

• CIP – Melhoria Contínua e Eliminação de Desperdícios 

• Envolvimento e Delegação de Poder aos Colaboradores 

 

Como é possível constatar, o objectivo do projecto implementado vai de encontro a um 

dos princípios BPS – Sistema a Puxar (Pull). 

 
 

2.3 – VSM (Value Stream Mapping 
 

“Whenever there is a product for a customer, there is a value stream. The challenge lies in 

seeing it.” (Rother, 2003) 
 

Value Stream significa “Cadeia de Valor”. Uma vez que o projecto realizado se insere num 

contexto produtivo, falar-se-á em cadeia de valor apenas no que respeita às questões de 

produção e não ao projecto de um novo produto ou prestação de um determinado serviço.  

Cadeia de Valor corresponde ao conjunto de acções (com ou sem valor acrescentado), 

necessários à obtenção de um determinado produto final. Este conjunto de acções inclui quer 

as fases de produção desde a matéria prima (vinda de fornecedores), até ao produto acabado 

(fornecido ao cliente final ou consumidor), quer a informação trocada entre as várias partes 

envolvidas na cadeia. 
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Figura 2 ‐ Cadeia de Valor. Fonte: M. Rother & J. Shook, Learning to See. Brookline, 2003, pp. iii. 

 

Value Stream Mapping corresponde a um mapeamento (desenho) da cadeia de valor. Neste 

mapeamento devem figurar: 

• Elementos que fazem parte da cadeia 

• Fluxo de materiais ao longo da cadeia 

• Fluxo de informação nas várias partes da cadeia 

• Parâmetros de processos ou operações  

• Consumo médio do cliente final num determinado período 

• Quantidades de material nas várias etapas da cadeia 

• Lead time na cadeia 

 

A técnica de mapeamento divide-se em várias fases: 

1. Escolher o produto do qual se pretender representar o fluxo ao longo da cadeia 

2. Representar o cliente final e todas as partes envolvidas na evolução do produto 

3. Desenhar o fluxo do produto ao longo da cadeia 

4. Recolher e representar dados de processos 

5. Estudar e representar a forma segundo a qual é trocada a informação ao longo da 

cadeia 

6. Recolher as quantidades de material em curso 

7. Escrever quantidades de inventário e calcular respectivos lead-times  

8. Incluir problemas actuais em flashes 

 

Foi também esta a metodologia adoptada para a análise da situação inicial da secção que 

foi alvo de estudo. 

 

A ferramenta Value Stream Mapping é, de facto, uma ferramenta essencial, na medida em 

que:  
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• Permite encarar a cadeia como sendo mais do que um conjunto de processos 

isolados entre si 

• Oferece uma terminologia comum para representação de processos 

• Constitui uma base de trabalho e um ponto de partida para um plano de 

implementação numa cadeia de valor, já que é um esquema representativo da realidade 

• Mostra a ligação entre fluxo de materiais e fluxo de informação 

 

E, acima de tudo: 

• Facilita a identificação das fontes de desperdício na cadeia de valor! 

 

Assim, esta ferramenta torna-se indispensável em acções de melhoria contínua e é a base 

para o desenho de uma situação futura, na qual a eliminação de desperdícios ganha mais 

ênfase. 

 
 

2.4 – VSD (Value Stream Design) 
 

O cenário ideal para uma cadeia de valor é, sem dúvida, ter “zero desperdícios”. Claro 

está que não existe esta perfeição em nenhuma cadeia. Por isso, deve existir um grande 

esforço para tentar eliminar os desperdícios.  

A questão de eliminação de desperdícios no desenho de uma situação futura de uma 

cadeia de valor não pode ser desacoplada dos seguintes factos: 

• Os processos individuais devem estar inter-relacionados entre si e ligados ao 

cliente final 

• A inter-relação entre os vários processos e o cliente deve reflectir-se no que 

normalmente se designa por fluxo  

• Em cada processo deve haver uma tentativa de se produzir o mais próximo 

possível daquilo que o cliente final necessita e quando necessita 

 

Ou seja, estas 3 questões devem estar igualmente presentes num desenho da situação 

futura (Value Stream Design) de uma cadeia de valor, sendo que também contribuem para a 

eliminação de desperdícios. 

 

Assim, para que todas estas questões sejam reflectidas e contempladas numa situação 

futura, devem haver concentração nos seguintes pontos: 

• Qual o takt time? 
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• O produto acabado será expedido directamente para o cliente final ou mantido 

em supermercados? 

• Em que processos poderá ser usado fluxo contínuo?  

• Onde será usado o sistema pull para controlo da produção? 

• Em que processo será feito o planeamento da produção, isto é, qual o processo 

“pacemaker” 

• Como será feito o nivelamento da produção no processo pacemaker? 

• Que acções deverão ter especial atenção, por forma a concretizar a 

implementação desejada? 

 

Depois de uma reflexão sobre todos estes pontos, é necessário definir um plano de 

trabalho. Na BOSCH Termotecnologia, este plano é tipicamente designado por “Plano de 

Acção”. Consiste em definir acções de implementação com base nos problemas existentes e 

nos objectivos que se pretende atingir, definindo pessoas responsáveis  por cada acção. 

 

2.5 – O Sistema Pull 
 

O termo inglês “pull” significa “puxar”. Este conceito é aplicado no contexto de relação 

entre fornecedor e cliente. Numa organização industrial, é o cliente que “puxa” a produção. 

Significa então que determinado processo de produção só deve ocorrer mediante ordem do 

cliente. Ora, esta lógica é oposta ao tradicional sistema “push”, no qual os materiais são 

“empurrados” para fases de processos seguintes, independentemente de ser o momento 

adequado ou de estarem disponíveis nestas fases os recursos necessários ao seu processamento.  

Na década de 50, a Toyota começou por pensar no seu sistema de produção em termos de 

pull, isto é, com base nas necessidades do cliente, em vez de produzir em grandes quantidades, 

filosofia subjacente aos sistemas de produção americanos. Desde então, tem sido este o 

objectivo de várias empresas assentes em filosofias como Lean e Just-in-time.  

 

O principal objectivo do sistema pull é a optimização do fluxo de materiais, sendo um 

aspecto fundamental para o sincronismo entre Produção e Logística, uma vez que a ideia base é 

produzir a quantidade certa na altura certa. Consequentemente, quer a utilização dos recursos 

de produção, quer a utilização dos recursos de movimentação e armazenamento poderão ser 

optimizadas. Mais ainda, o conceito de pull é crucial no cumprimento da filosofia Just-in-time, 

pois torna conhecidas e vísiveis as necessidades dos clientes. Assim, é possível servir o cliente, 

tendo sempre presente a procura da máxima qualidade, com custos de produção reduzidos e 

tempos de entrega adequados. 
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Figura 3 - Pull na filosofia Just-in-time. Fonte: Kaizen Institute, Modelos Logísticos Pull Flow. Kaizen 

Institute, 2004. 

 

Actualmente, o conceito de pull existe numa perspectiva da cadeia de valor na sua 

totalidade, também designado por Pull Flow. Pull, pois é o cliente que “puxa”. Flow porque, de 

facto, verifica-se a existência de fluxo ao longo de toda a cadeia, o que envolve fornecedores 

clientes e o próprio chão-de-fábrica, onde decorre a produção. É precisamente o que acontece 

entre uma empresa do grupo BOSCH, fornecedores e clientes finais. 

 

 
Figura 4 - A BOSCH e o Pull Flow. Fonte: BOSCH, Pull System (Element Description). BOSCH, 2006. 

 
A BOSCH serve os seus clientes conforme os seus pedidos, isto é, os clientes colocam as 

suas encomendas à BOSCH. A BOSCH, por sua vez, informa os seus fornecedores daquilo que 

necessita. Desta forma, a informação propaga-se pela cadeia de valor, resultando na 

existência de um fluxo de informação, num sentido de clientes para fornecedores. Por outro 

lado, todo o material necessário à criação do produto final percorre várias fases, iniciando-se 

nos fornecedores como matéria-prima e terminando nos clientes como produto final. Verifica-

se assim um fluxo de materiais no sentido de fornecedores para clientes, ou seja, em sentido 

inverso ao fluxo de informação. 
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Tal como a cadeia de valor na sua envolvente, o conceito de pull também se encontra 

subjacente no sistema de produção. Importa desde já referir que o grande objectivo de um 

sistema pull passa também por deixar de estar visível o plano de produção diário por toda a 

fábrica, com excepção das linhas finais. Desta forma, evita-se que as secções produzam por 

antecipação, correndo ainda o risco de ser produzido material que não será mais necessário, 

devido a uma eventual alteração no plano. Com tudo isto pretende-se que o horizonte temporal 

de produção em cada uma das secções seja o mais curto possível, aingindo um timing correcto 

na produção. 

 

É conhecida já a ideia base sobre a qual assenta o pull – produzir apenas com base nas 

necessidades do cliente, não produzindo para além daquilo que não é necessário. Porém, quando 

se fala num sistema de produção, é importante conhecer os princípios e os elementos que dele 

fazem parte e que operacionalizam o conceito de pull na sua forma standard.   

 

2.5.1 – Princípios do Sistema Pull 
 

2.5.1.1 – Contrato Produção-Logística 
 

É um acordo formalizado entre a produção e a logística, onde são definidas as referências e 

as respectivas quantidades a produzir, durante determinado período de tempo. O principal 

objectivo deste acordo é proporcionar condições de estabilidade à produção. Assim, cabe à 

logística: 

• Dimensionar a cadeia logística 

• Garantir o fornecimento dos componentes 

 

2.5.1.2 – Produção para o tempo de takt 
 

O tempo de takt é definido como: 
 

(2.1) 

 

Assim, por exemplo, se o tempo de produção disponível num turno de trabalho é de 440 

minutos e se a necessidade do cliente é de 440 peças por turno, significa que o tempo de 

produção de uma peça (takt time) deve ser de um minuto.  

 

Como se verá mais à frente, devido ao carácter particular da secção de produção que foi 

alvo de estudo, a aplicação deste conceito não se tornou possível. 
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2.5.1.3 – Nivelamento da produção 
 

Nivelar a produção consiste em definir uma sequência repetitiva ou regular de produção 

quer em referência de produto (mix), quer em quantidade de produto (volume).  

Idealmente, a produção deveria coincidir com a procura do cliente final em termos de 

produto e quantidade. No entanto, a procura do mercado tem um comportamento irregular, 

caracterizado por grandes flutuações, o que torna inviável (e muitas vezes impossível) a 

adopção dum cenário onde – ordens de produção coincidem a com procura do cliente.  

 

 
Figura 5 - Cenário ideal de produção. Fonte: BOSCH, Leveling (Element Description). BOSCH, 2006. 

 

 
O cenário ilustrado na figura 5 correspondia à aproximação inicial no Toyota Production 

System, na qual se pretendia trabalhar com lotes de produção de pequenas dimensões, 

produzindo apenas na quantidade que o cliente queria. Mais tarde, percebeu-se que isto 

originava situações de instabilidade no sistema de produção, tais como: 

• Desiquilíbrio na carga de produção 

• Excessivo número de mudanças de referência de produção 

• Tempos mortos 

 

Para evitar este comportamento, tradicionalmente, as referências de produto eram 

agrupadas, sendo produzida de uma vez só toda a quantidade da mesma referência. No entanto, 

esta solução não representava ainda um nivelamento na produção. 

De facto, nesta situação o número de mudanças de referência é minimizado. Porém, esta 

política de produção traz diversas desvantagens: 

1. Não satisfação da necessidade do cliente caso este decida adquirir no início da 

semana um produto que apenas é produzido no final da semana 

2. Necessidade de inventário no caso de não serem vendidos todos os produtos feitos 

numa determinada semana, por exemplo, de 2ª a 4ª feira 
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3. Desiquilíbrio dos recursos de produção associado à disparidade da carga de 

trabalho nas várias fases da semana (por exemplo, baixa carga de trabalho na 5ª feira – 

produção de peças pequenas; elevada carga de trabalho na 6ª feira – produção de peças 

grandes) 

4. Bullwhip effect na cadeia de valor 

 
Para estabelecer o nivelamento da produção, é necessário um estudo prévio do sistema, 

tendo em conta um vasto conjunto de factores (tempo disponível para produção, número de 

mudanças possíveis, tamanhos de lote, ...). Após esse estudo, elabora-se o plano de produção, 

onde é visível uma sequência de produção repetitiva ao longo do tempo, quer em mix quer em 

volume. Um exemplo de um plano de produção nivelada é o que a figura seguinte ilustra: 

 
Figura 6 - Produção nivelada. Fonte: J. Liker, The Toyota Way – 14 Management Principles. McGraw-

Hill, 2004, Capítulo 9. 

 
 

Deste cenário destacam-se as seguintes vantagens: 

1. Flexibilidade (maior capacidade de resposta) do sistema de produção 

2. Redução de inventário 

3. Utilização equilibrada dos recursos de produção 

4. Suavidade no consumo de componentes e matérias-primas 

 

Assim, o nivelamento surge como resposta às flutuações do mercado, tendo por objectivo 

a definição de um plano de produção que garanta estabilidade na cadeia de valor.  
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Embora seja um dos princípios do sistema pull na sua envolvente e seja praticado na 

BOSCH Termotecnologia SA, o nivelamento da produção nas linhas finais não era feito com 

base na secção que foi alvo de estudo, o que dificultou a implementação. 

2.5.2 – Elementos do Sistema Pull 
 

2.5.2.1 – Supermercado 
 

O aparecimento do conceito de supermercado nos sistemas de produção data dos anos 50, 

numa altura em que os japoneses assistiam à importância e ao impacto que os supermercados 

tinham sobre a sociedade americana. Era uma altura onde as pessoas recorriam 

constantemente ao supermercado quando pretendiam obter determinado produto que fosse de 

encontro às suas necessidades. 

Taiichi Ohno decidiu então observar atentamente o funcionamento de um supermercado. 

Os principais aspectos que lhe saltaram à vista foram: 

• Material distribuído em estantes 

• Identificação e dados de cada material num cartão 

• Material retirado pelo próprio cliente 

• Reposição de material com base no consumo dos clientes 

 

Ou seja, Ohno via o supermercado como um local onde o cliente podia obter: 

1. O que necessitava 

2. Quanto necessitava 

3. Quando necessitava 

 

 
Figura 7 - Prateleira de supermercado. 
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Daqui resultou um paralelismo com a filosofia (JIT) Just-in-time, que daria origem à 

implementação de um sistema assente na mesma lógica, no sistema de produção da Toyota. 

Em termos práticos, um processo representava uma espécie de “loja” (supermercado) para um 

processo seguinte (cliente). Este processo cliente consumia a quantidade de material 

necessária, na altura necessária, havendo, posteriormente, uma reposição do material que 

havia sido consumido, nas quantidades em que foi consumido. 

 

“Flow where you can, pull where you must.” (Rother, 1999) 

 

Note-se, no entanto, que este sistema não segue a filosofia Just-in-time na perfeição. De 

facto, para o cliente, este cenário representa um JIT, uma vez que obtém o material na altura 

necessária. Já por parte do processo fornecedor, isto é, aquele que produz para o 

supermercado, o conceito de JIT não é seguido. Se os produtos são mantidos num 

supermercado durante um período de tempo, então significa que a produção ocorreu antes do 

tempo, o que contraria a lógica Just-in-time! Daqui, conclui-se que um supermercado tem 

também o seu lado negativo, na medida em que representa um local de armazenamento, o 

que não corresponde a um fluxo contínuo. 

Neste contexto, do ponto de vista do processo fornecedor, o cenário ideal seria a produção 

e entrega dos produtos, no instante em que terminava a sua produção. Neste caso, não seria 

necessária a existência de locais intermédios para armazenamento, o que representava uma 

situação de fluxo contínuo, que se reflectia em WIP nulo.  

Porém, nos sistemas de produção com elevada complexidade o fluxo contínuo não é 

exequível por variadas razões: 

• Alguns processos apresentam baixos tempos de produção ou precisam de grandes 

quantidades e tempos de setup 

• Alguns processos estão muito afastados geograficamente, pelo que o transporte 

de lote unitário se torna irrealista, exigindo o armazenamento da quantidade restante 

do lote produzido 

• Alguns processos têm elevados lead times ou não se torna fiável o acoplamento 

directo entre si através de um fluxo contínuo 

 

Nestes casos, as fábricas recorrem ao uso de supermercados, os quais permitem a absorção 

dos consumos de processos a jusante. 

 

Será incorrecto afirmar que um supermercado se trata apenas de uma estante com 

prateleiras, onde é armazenado material para ser consumido a qualquer altura. Na verdade, 
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existe um conjunto de requisitos para se afirmar que nos encontramos na presença de um 

supermercado, no contexto dum sistema produtivo: 

• Cada produto deve ter um lugar fixo no supermercado 

• A capacidade do supermercado é limitada e dimensionada de acordo com o 

consumo dos clientes 

• O posicionamento dos produtos num supermercado deve obedecer a determinada 

lógica (ergonomia, ordem crescente dos códigos identificadores dos produtos, ...) 

• Deve existir um lado dedicado à reposição de material e um lado dedicado à 

recolha de material para garantir o FIFO 

• A quantidade de cada produto no supermercado deve ser função do consumo e 

dos parâmetros dos processos do sistema de produção 

• A altura do supermercado tem de permitir a recolha dos produtos sem ser 

necessário recorrer a equipamentos adicionais 

• A localização deve ser próxima da fonte  

• A fonte é responsável pela gestão das quantidades de cada produto no 

supermercado 

• Só é permitida a reposição de material com kanban e em caso de consumo 

• Deve permitir a gestão visual 

Assim, o supermercado assume um papel fundamental num sistema de produção pull, pois 

permite o controlo do material existente e das quantidades que devem ser mantidas, por 

forma a garantir a disponibilidade para o processo cliente. 

 

2.5.2.2 – O kanban 
 

“The operating method of the Toyota production system is kanban.” (Ohno, 1988)  
 “kanban”, em japonês, significa “cartão” ou “etiqueta”, tendo sido uma ideia que surgiu 

juntamente com a utilização de supermercados. Em termos simplistas, o kanban num 

supermercado americano pode ser visto como a conta paga pelo cliente, onde vem 

discriminado o conjunto de materiais e respectivas quantidades que foram consumidas, 

servindo de instrução à reposição dos produtos. 

Na Toyota, começou por ser um pedaço de papel contendo a identificação (referência) e a 

quantidade de um conjunto de peças, sendo ainda usado como ordem de produção ao processo 

a montante quando havia consumo por parte de um processo a jusante. Assim, era possível 

evitar o excesso de produção, já que era o processo cliente a dar as ordens de produção. Além 

disso, o kanban era uma ferramenta que permitia o controlo do stock em curso. Actualmente, 

existem diversas técnicas para o kanban tais como bandeiras, sinais luminosos, posições 

marcadas no chão por quadrados, ... . 
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Esta ideia esteve na origem do denominado “Sistema Kanban”. O “Sistema Kanban” não é 

mais do que uma aplicação do kanban ao longo da cadeia de valor, sendo que cada kanban 

representa uma instrução bem definida e tem informações bem precisas. Desta forma, o 

grande objectivo por detrás de tudo isto é sistematizar e organizar todas as operações que vão 

desde a produção à movimentação e fluxo de materiais. Tornou-se então necessário incluir 

informações associadas ao produto, tais como: identificação, quantidade, recipiente de 

transporte, fornecedor, cliente, ... . 

 
Figura 8 - Exemplo de kanban da BOSCH. Fonte: BOSCH, Pull System (Element Description). BOSCH, 

2006. 

 

 

No kanban da figura é possível visualizar a seguinte informação: 

1. Referência da peça 

2. Designação da peça 

3. Fornecedor 

4. Cliente 

5. Quantidade 

6. Unidade  

7. Tipo de caixa em que é transportado 

8. Número do kanban 

9. Posição do kanban 

13.  Emissor 

  

Resumindo, o kanban toma as seguintes funções num sistema de produção: 

• Informação de transporte  

• Informação de produção 
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• Prevenção do excesso de produção e de transporte 

• Identificação dos materiais 

• Controlo de inventário 

 

Importa referir que o correcto desempenho destas funções exige o cumprimento de um 

conjunto de regras: 

• O processo a jusante consome apenas os produtos indicados no kanban  

• O processo a montante produz de acordo com a sequência e quantidades 

indicadas pelo kanban  

• Não podem ser produzidos, transportados ou entregues produtos sem kanban  

• A todo o produto deve estar associado um kanban 

 

Conforme se pode constatar, o kanban assume um papel fundamental na organização das 

operações logísticas. No entanto, existe ainda outro aspecto a ter em conta quando se adopta 

um sistema que tem por base este conceito – o cálculo do número de kanbans para cada 

produto.  

De facto, existem dois pontos chave com os quais é necessário lidar. Por um lado, a 

satisfação das necessidades do cliente – pretende-se que o cliente tenha os produtos que 

necessita, na quantidade que necessita e no momento em que necessita, prevenindo eventuais 

rupturas de stock. Por outro lado, procura-se ao máximo uma redução de material em stock 

por forma a evitar desperdícios. É com vista ao cumprimento destes objectivos que o cálculo 

do número de kanbans assume um papel fundamental. 

Na verdade, o cálculo do número de kanbans é um aspecto subjacente à gestão de stocks. 

De uma forma geral, os métodos de gestão de stocks assentam na mesma lógica e dependem 

de um conjunto de parâmetros, tais como: 

• Consumo do cliente 

• Factor de segurança  

• Tempo de reposição (lead time) 

• Tamanho de lote 

No Bosch Production System, o cálculo do número de kanbans segue a mesma lógica, sendo 

dado por: 

 

        (2.2), 

 

onde 
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• K  Número de kanbans 

• RE  Cobertura do tempo de reposição 

• LO  Cobertura do tamanho de lote 

• WI  Cobertura para o pico de consumo do cliente 

• TI  Cobertura para a diferença entre a duração do turno do fornecedor e do 

turno do cliente 

• SA  Factor de segurança 

 

Para RE tem-se:   (2.3) 

 

RTloop é obtido através do somatório dos diferentes termos RTi,  loop, os quais se 

encontram esquematizados na figura seguinte: 

 

 
Figura 9 - Tempo de reposição. Fonte: BOSCH, Pull System (Element Description). BOSCH, 2006. 

 

 
• RT1,  loop é o tempo de formação do lote (ordem de produção) ou tempo de 

espera no sequenciador de produção junto ao supermercado de produto acabado  

 

• RT2, loop corresponde ao tempo de espera no sequenciador de produção junto ao 

posto de trabalho 

 

• RT3,  loop é o tempo que o milk run demora a disponibilizar os componentes 

necessários à produção 

 

• RT4, loop equivale ao tempo de mudança de referência (ou tempo de setup) 
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• RT5, loop é o tempo de produção de um lote 

 

• RT6,  loop representa o tempo de transporte do lote produzido para o 

supermercado de produto acabado 

 
 

Para LO tem-se:   

(2.4)  

           
 

Para WI tem-se:         (2.5) 

 

Para TI tem-se:  (2.6) 

 

Para SA tem-se:              (2.7) 

 

Na tabela seguinte são apresentados os significados dos parâmetros necessários ao cálculo 

do número de kanbans no BPS: 

 
Tabela 1 - Parâmetros para o cálculo BPS do número de kanbans. Fonte: BOSCH, Pull System (Element 

Description). BOSCH, 2006. 
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Foi com base nestas expressões que foi dimensionado o supermercado de produto acabado, 

como se verá mais à frente no capítulo de Implementação. 

 
O cumprimento das regras do kanban aliado às suas funções traz enormes vantagens, tais 

como: 

• Redução de inventário e de WIP e consequente diminuição do espaço ocupado 

• Gestão simples e visual da produção 

• Melhor adaptação à procura através da produção conforme a necessidade 

A implementação de um sistema kanban obedece, geralmente, ao seguinte conjunto de 

etapas: 

1. Seleccionar peças controladas por kanban 

2. Definir pontos onde existirá o controlo kanban 

3. Definir quantidade de peças por kanban e tamanho de lote 

4. Definir volume de supermercado 

5. Calcular número de kanbans necessários por peça 

2.5.2.3 – Caixa de logística 
 

As encomendas dos clientes finais têm, em geral, um comportamento irregular. Esta situação, 

por si só, dificulta o planeamento da produção quando se pretende cumprir com os prazos. Assim, 

antes de ser elaborado o plano de produção com base num nivelamento, torna-se fundamental 

uma análise das encomendas por prazos de entrega, sendo depois nivelada a produção.  

A caixa de logística é um instrumento que permite o controlo visual das encomendas, com as 

respectivas quantidades e prazos de entrega, onde cada encomenda é convertida num kanban e 

funciona com um buffer antes da caixa de nivelamento. 

 

2.5.2.4 – Caixa de nivelamento 
 

A caixa de nivelamento é um componente do sistema pull que mapeia um plano de 

produção nivelado. Por outras palavras, contém os cartões kanban de produto final 

distribuídos ao longo do tempo, de acordo com o planeamento da produção. 

Tipicamente, a caixa de nivelamento tem um horizonte de 1 dia. Logo, ela representa 

nada mais nada menos que o plano diário. No entanto, este plano diário só deve estar 

disponível para os processos ditos pacemaker, ou seja, para as linhas finais ou zonas de 

preparação de expedição. De outra forma, o conceito de pull não é assegurado na sua 

perfeição, pois um dos objectivos do sistema pull passa por eliminar a disponibilidade do 

plano de produção diário para toda a fábrica.  
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Na BOSCH Termotecnologia, existe nivelamento de produção em 4 linhas finais, sendo que 

a caixa de nivelamento se encontra geograficamente próxima dessas células. 

 

 
Figura 10 - Caixa de nivelamento. Fonte: G. Tardin, O papel de um Quadro de Nivelamento de 

produção na produção puxada: um estudo de caso. 

 
Outra das características da caixa de nivelamento é o facto de cada período de tempo 

estar associado ao ciclo dos abastecedores das linhas finais. Cada kanban tem um tempo de 

produção que iguala o tempo de rota dos abastecedores de material (mizusumashi), o que 

impõe ritmo de produção e permite um sincronismo entre o consumo e reposição do material 

nas linhas finais. Por exemplo, se um lote de 10 unidades demora 10 minutos a produzir, então 

o abastecedor da linha final terá um tempo de rota pela fábrica igual a 10 minutos. 

 

2.5.2.5 – Sequenciador de produção 
 

Um dos conceitos associados a um sistema de produção pull é o de FIFO. Em particular, 

quando se trata de ordens de produção (kanbans), estas devem ser cumpridas de acordo com a 

sua ordem de lançamento – a primeira a ser lançada é a primeira a ser iniciada. É esta a função 

desempenhada pelo sequenciador de produção. Tipicamente, consiste numa barra metálica com 

uma ranhura onde são colocados os cartões kanban, situada junto do primeiro processo da célula 

de produção. Cada vez que o processo cliente consome um produto, o respectivo kanban é 

colocado no sequenciador atrás de todos os kanbans existentes no sequenciador. Assim, vai 

sendo formada uma fila de kanbans representando ordens de produção para a célula. 

Este componente permite o controlo visual da produtividade da célula, bem como a tomada 

de decisão de reforçar a capacidade (por exemplo, no caso de a fila de kanbans estiver a 

aumentar constantemente). 
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2.5.2.6 – Mizusumashi 
 

Mizusumashi é um termo japonês que significa “abastecedor”. Em alguns sistemas de 

produção (incluindo a BOSCH Termotecnologia), utiliza-se também o termo “milk run” para 

designar o abastecedor. Assim, o milk run assume o papel de operador logístico, abastecendo 

e entregando os produtos necessários nas várias secções de produção.  

A tarefa de abastecimento implica o transporte de materiais e, consequentemente, 

deslocações do milk run. Se as deslocações fossem efectuadas segundo a vontade da pessoa 

que desempenha esta tarefa, sem regras definidas, possivelmente, resultaria um desperdício 

associado a deslocações desnecessárias. Por outro lado, poderiam ocorrer paragens na 

produção se o milk run não cumprisse com o tempo necessário para entrega dos produtos. Por 

estas razões, o milk run caracteriza-se por ter rotas de circulação normalizadas, bem como 

tempos de ciclo associados. Para além destas características, o milk run tem ainda pontos de 

paragem pré-estabelecidos. 

 

Independentemente do tipo de milk run ou das secções com que lida, o seu trabalho 

assenta todo na mesma base. Em cada ciclo, a função do milk run passa por: 

• Movimentar os kanbans de produção para tornar visíveis as ordens de produção 

aos operadores  

• Recolher as caixas para, posteriormente, serem novamente abastecidas  

• Repor o material que é consumido 

 

Em semelhança à produção, o controlo milk run é controlado por kanbans. De facto, em 

cada ciclo do milk run, um kanban associado a uma caixa vazia recolhida ou a um produto que 

necessita de ser abastecido, representa uma ordem de reposição para o milk run. Desta forma, 

o milk run recebe instruções claras do material a transportar na execução das suas tarefas. 

É importante referir dois pontos-chave relacionados com o elemento milk run num sistema 

de produção. Um deles, é o facto de expulsar das células de produção o desperdício associado a 

paragens para abastecimento, caso o abastecimento fosse feito pelos operadores. O outro está 

relacionado com o seu tempo de ciclo que, quanto menor for, maior será a frequência de 

abastecimento, o que conduz a menores quantidades de inventário. Como ilustração, poder-se-á 

pensar na pessoa que abastece leite nas nossas casas. Se for gasto 1 pacote de leite por dia e o 

abastecedor passar nas nossas casas de 5 em 5 dias, haverá necessidade de manter 5 pacotes de 

leite para suprir as necessidades. No entanto, se este abastecedor passar nas nossas casas todos 

os dias, a necessidade de stock de leite passaria para 1 pacote, podendo trazer grandes 

benefícios para os consumidores. 
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3   Análise da situação inicial 
 
 
 

A análise da situação inicial sofreu várias etapas. A cada uma dessas etapas encontra-se 

associada uma recolha de dados informação, que se tornou fundamental para implementação de 

soluções. 

O seguinte diagrama de fluxo ilustra as fases em que se desenrolou a análise do problema: 

 
Figura 11 - Metodologia seguida na análise do problema. 
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3.1 – Clientes da secção 
 

A secção das preparações prepara um vasto conjunto de acessórios, os quais são 

posteriormente montados nos esquentadores ou caldeiras nas 7 linhas finais - células 1, 2, 3 e 

4 e linhas 5, 6 e 8.  

Para além das linhas finais, a secção das preparações fornece ainda outras 3 secções: a 

secção de CKDs, onde são embalados conjuntos completos de acessórios de esquentadores 

para montagem noutra fábrica; a secção de SPs, onde são embaladas peças para substituição; 

a secção de BCs, onde são embalados componentes de esquentadores. 

 

 
Figura 12 - Secção das preparações e respectivos clientes. 

 

Relativamente aos abastecedores (milk run) dos vários clientes da secção das preparações 

que daqui efectuam o picking de material, temos a seguinte situação: 
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Tabela 2 - Milk run dos clientes da secção das preparações. 

Clientes Nrº de milk run Trabalho normalizado 

Célula 1 1 SIM 

Célula 2 1 SIM 

Célula 3 1 SIM 

Célula 4 1 SIM 

Linha 5 1 NÃO 

Linha 6 1 SIM 

Linha 8 1 NÃO 

CKDs 1 SIM 

SPs e BCs 1 NÃO 

 

Nota: Considera-se que o milk run tem trabalho normalizado quando tem rotas, tempos e 

instruções de picking de material bem definidos 

 

Existem 3 fornecedores directos da secção das preparações: o armazém 01 fornece peças 

de compra, a secção 843 fornece tubos de cobre, a secção 822 fornece peças de chapa e a 

secção 831 fornece peças pintadas.  

 

3.2 – Turnos e operadores 
 

A secção das preparações trabalha em 3 turnos, sendo que o número de operadores 

depende da procura. O número de operadores na secção distribui-se da seguinte forma: 

• Turno 1 – 3, 4 ou 5 operadores  

• Turno 2 – 2 ou 3 operadores 

• Turno 3 – 1 ou 2 operadores 

 

Note-se que, a quantidade de operadores nos turnos 2 e 3 inferior ao turno 1 advém do 

facto de algumas linhas finais não se encontrarem em operação naqueles dois turnos, o que 

resulta numa procura mais baixa para a secção das preparações.  

 

3.3 – Layout inicial 
 

Na figura seguinte identifica-se o layout da secção que é alvo do estudo. 
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Figura 13 - Layout inicial da secção das preparações. 

 
 

Legenda da imagem: 

1 – Carro com costas (produto acabado) 

2 – Estante com componentes de armazém 

3 – Carro com produto acabado 

4 – Estante de produto acabado 

5 – Carro com produto acabado 

6 – Carro com produto acabado 

7 – Computador onde é feito o pedido de peças ao armazém via SAP 

 

Todos os acessórios produzidos nesta secção passam apenas por um posto. Em cada posto são 

produzidos vários acessórios, sendo aproximadamente nulos os tempo de setup para a produção 

dos mesmos, uma vez que para alternar entre a produção dos vários acessórios, basta aos 

operadores uma troca de posto ou de pequenas ferramentas amovíveis disponíveis nos vários 

postos.  

 

Desde já, salta à vista um aspecto que distingue claramente esta secção das comuns. 

Habitualmente, encontram-se secções de produção em forma de célula, onde a produção de um 

mesmo acessório se encontra distribuída por um conjunto de postos de trabalho, sendo 

efectuado um determinado conjunto de operações em cada um deles, de tal forma que se 
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verifica a existência de um fluxo entre os vários postos. Além disso, trabalha-se sobre 

balanceamentos de tarefas dos vários postos. Neste caso, estamos perante uma situação 

diferente, na qual todas as operações necessárias à montagem de qualquer acessório decorrem 

num e num só posto, sendo que, na maioria dos casos, é realizada apenas uma operação.  

 

3.4 – Acessórios preparados 
 

Depois de se ter tomado contacto com o funcionamento da secção e com as secções clientes, 

foi feito um levantamento de todo o produto acabado e respectivos clientes. Esta informação 

encontra-se disponível na tabela seguinte, onde a correspondência entre os produtos e os 

clientes se encontra assinalada por um “X”. 

 

Tabela 3 - Lista de acessórios produzidos na secção das preparações. 

  Clientes 

Referência Designação C1 C2 C3 C4 L5 L6 L8 CKDs BCs SPs 
8 700 703 129 Ligação de mangueira X X X     X X X 
8 700 703 159 Ligação de mangueira X X X        
8 700 715 177 Ligação de mangueira      X     
8 707 206 039 Regulador de temperatura         X  
8 707 206 451 Limitador de temperatura        X   
8 707 206 204 Limitador de temperatura         X  
8 707 206 184 Limitador de temperatura        X   
8 707 206 452 Limitador de temperatura         X  
8 707 200 007 Microswitch          X 
8 704 401 035 Circuito de ignição          X 
8 704 401 080 Circuito de ignição          X 
8 707 204 061 Ventilador          X 
8 707 204 001 Ventilador          X 
8 707 204 011 Ventilador          X 
8 707 204 032 Ventilador          X 

8 708 107 023 Vela de ignição X     X X  
8 708 107 011 Vela de ignição X X X    X  
8 708 107 012 Vela de ignição    X X    X  
8 708 107 010 Vela de ignição    X X    X  
8 705 402 170 Costas rebitadas    X     X  
8 705 402 171 Costas rebitadas    X     X  
8 705 402 165 Costas cravadas    X     X  
8 705 402 166 Costas cravadas    X    X X  
8 707 406 078 Pressostato diferencial          X 
8 707 406 082 Pressostato diferencial          X 
8 707 406 081 Pressostato diferencial          X 
8 707 406 080 Pressostato diferencial          X 
8 707 406 050 Pressostato diferencial          X 
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8 707 406 057 Pressostato diferencial          X 
8 700 706 127 Tubo de ligação completo          X 
8 700 715 415 Tubo de ligação completo          X 
8 700 715 416 Tubo de ligação completo          X 
8 707 406 096 Fluxostato completo          X 
8 700 000 060 Placa intermediária      X     

8 707 406 072 Pressostato diferencial X       X 
8 707 406 073 Pressostato diferencial X       X 
8 707 406 074 Pressostato diferencial X       X 
8 700 715 360 Tubo ligação água quente   X X     X  
8 707 207 234 Caixa de comando   X        
8 707 207 235 Caixa de comando   X        
8 705 405 073 Aparadeira   X X       
8 705 405 078 Aparadeira   X X       
8 705 405 079 Aparadeira   X X X      
8 700 705 674 Peça de ligação    X       

Chapa 1 Chapa de impedimento    X       
Chapa 2 Chapa de impedimento    X       
Chapa 3 Chapa de impedimento    X       

Press. c/ fio 1 Pressostato com fio     X      
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio     X      
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio     X      
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio     X      
8 701 302 164 Grelha rebitada     X      
8 701 302 126 Protecção do ventilador     X      

Press. L6 1 Pressostato diferencial      X     
Press. L6 2 Pressostato diferencial      X     
Press. L6 3 Pressostato diferencial      X     

8 705 705 050 Peça adaptadora      X     
8 705 505 545 Peça adaptadora      X     
8 705 504 051 Anel X          
8 707 406 088 Pressostato diferencial       X    

Press. L8 2 Pressostato diferencial       X    
8 707 406 087 Pressostato diferencial       X    

 
Legenda: 

C1 – Célula 1 

C2 – Célula 2 

C3 – Célula 3 

C4 – Célula 4 

L5 – Linha 5 

L6 – Linha 6 

L8 – Linha 8 

 
Conforme se pode observar, o conjunto de acessórios trabalhados perfaz um total de 19 

famílias de produto, num total de 62 referências diferentes. Os acessórios a negrito não são 
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directamente enviados para os clientes assinalados. Passam antes por outra secção, factor que 

tem influência na quantidade de clientes a considerar no contexto do dimensionamento de 

supermercados, como se verá mais à frente. Assim, considera-se que o número de clientes 

directos para um determinado produto é igual ao número de “X” da linha desse produto. 

 

Nesta altura, encontrou-se outro aspecto diferenciador em relação aos problemas clássicos 

nesta área – a imensa diversidade de famílias de produto diferentes. De facto, aquilo que se 

encontra tipicamente são secções de produção que produzem uma só família de acessórios, 

podendo haver, no entanto, várias gamas.   

Após se ter tomado conhecimento dos acessórios preparados e dos respectivos clientes, 

optou-se por complementar este levantamento inicial com o estudo da procura dos vários 

produtos da secção das preparações por parte dos clientes, tendo em conta dois factores 

essenciais: 

• Quantidade média consumida diariamente 

• Se o acessório é consumido todos os dias 

 

Para determinação das quantidades médias diárias considerou-se um período de 

amostragem de 3 meses (Janeiro, Fevereiro e Março), tendo a fábrica laborado em 60 dias. 

Esta informação pode ser consultada no Anexo A. 

 
Foi também analisada a evolução da procura em termos de quantidades dos vários acessórios 

ao longo de um dia de produção, tendo-se concluído que, mesmo para aqueles acessórios 

consumidos todos os dias, a procura não estava nivelada. Este facto foi confirmado ao saber que 

na BOSCH Termotecnologia o nivelamento da produção nas células finais não entrava em linha de 

conta com a secção das preparações, apresentando mais um aspecto não muito vulgar neste tipo 

de projectos. 

O resultado desta análise influenciará o dimensionamento de supermercados e bordos de 

linha, como se verá mais à frente. 

 

3.5 – Value Stream Mapping 
 

Recorreu-se à ferramenta Value Stream Mapping para melhorar compreensão do fluxo dos 

materiais e da forma como estes são transportados desde os fornecedores directos da secção 

das preparações até aos clientes. Este trabalho implicou, a prori, o levantamento dos 

seguintes elementos: 

• Afectação da produção aos postos de trabalho 

• Tempos de processo  
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• Níveis de inventário em vários pontos 

• Consumos mensais 

 

Dada a imensa quantidade de famílias de produto diferentes e visto existir um fluxo 

comum à maioria dos materiais, é ilustrado apenas o Value Stream Mapping relativo à família 

do acessório que é consumido em maior quantidade – ligação de mangueira. No entanto, é 

importante referir que este estudo foi feito para todas as famílias de produto. 

 

 
 

 
Figura 14 - Value Stream Mapping da família ligação de mangueira. 

 
 

3.5.1 – Fluxo de materiais 
 

O material necessário para produzir a ligação de mangueira é transportado, de forma não 

normalizada, directamente do armazém A01 para uma estante com inventário à entrada da 

secção das preparações. Deste ponto de inventário ocorre um push de material para o posto de 

trabalho (posto 13 no caso da ligação de mangueira) feito pelo próprio operador, na medida em 

que por vezes a quantidade transportada excede a quantidade necessária para cumprir uma 

ordem de produção. Os lotes de produto acabado são transportados, pelo operador, para um 
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ponto de inventário à saída da secção para posterior picking realizado dos milk run das secções 

clientes. 

3.5.2 – Fluxo de informação 
 

Cada vez que uma caixa vinda do armazém 01 fica vazia, é enviado ao armazém um pedido 

de reposição por via electrónica. Quando há necessidade de material vindo de outras secções da 

fábrica, é o operador que se desloca às mesmas para efectuar o pedido. 

A produção é feita com base num plano diário MRP emitido pelo departamento de Logística 

(LOG), o qual, a partir de um planeamento diário PRD faz o nivelamento da produção para as 

células finais 1, 2, 3 e 4.  

Os milk run das células 1, 2, 3 e 3 recebem uma lista do material que devem recolher e 

respectivas quantidades em cada ciclo de produção para os produtos consumidos em sequência, 

existindo um controlo visual sobre os produtos de reposição por consumo nas células finais.  

Embora os milk run das células 1, 2, 3 e 4 tenham trabalho normalizado, verificaram-se 

alguns desvios – cada milk run deveria fazer picking de, no máximo, apenas 1 caixa de ligações 

de mangueira de 2 em 2 rotas, quando, na verdade, havia rotas em que eram levadas 2 caixas de 

uma só vez pelo mesmo milk run, o que originava picos de consumo desnecessários na secção das 

preparações.  

 

O milk run da secção de CKD, embora também com trabalho normalizado, nem sempre 

deixava caixas vazias para os operadores da secção das preparações colocarem o produto 

acabado. 

 
 

3.6 – Identificação de desperdícios 
 

Após o mesmo estudo realizado para os outros produtos, concluiu-se que, de facto, havia 

muito desperdício nesta secção.  

 

Dos desperdícios definidos por Taiichi Ohno (apresentados na secção 2.1), foram 

identificados os seguintes:  

• Movimentações desnecessárias – quer o abastecimento de material nos postos de 

trabalho, quer o transporte de produto acabado para a estante são efectuados pelos 

próprios operadores, o que não traz valor acrescentado, pois é tempo durante o qual o 

operador não efectua a tarefa que lhe é destinada (produzir). Mais ainda, existia a 

necessidade de o operador se ter que deslocar para obter caixas vazias para colocar 

produto acabado 
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• Excesso de stock – para alguns produtos, verificaram-se lead times superiores a 1 

dia em zonas da secção das preparações 

 

 No sentido de identificar mais fontes de desperdício, foram feitas algumas observações 

atentas ao funcionamento normal da secção das preparações. Esta análise permitiu identificar 

ainda os seguintes desperdícios: 

• Excesso de produção – verificou-se a existência de lotes de produto acabado em 

lugares não apropriados como, por exemplo, no chão, junto aos postos de trabalho, 

provavelmente resultantes das mudanças no plano de produção 

 

 
Figura 15 - Excesso de produção na secção das preparações. 

 

• Excesso de processamento – parte do tempo de trabalho dos operadores era 

gasto em contagem de peças, abertura de caixas de cartão, transferências de material 

de caixa para caixa e escrita de etiquetas identificadoras do produto acabado, devido à 

falta de kanbans  

 

Tendo já em conta a existência de desperdício na secção, surgiu o interesse de quantificar 

o tempo dispendido em operações sem valor acrescentado. Para isso, foram efectuadas 3 

observações no turno 1, cada uma com a duração de 1 hora (1 hora por operador). O gráfico 

3.1 contém informação dos valores obtidos: 
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Gráfico 3.1 – Ocupação do tempo dos operadores (antes da implementação do pull). 

 

Analisando estes resultados, conclui-se que, de facto, existe uma necessidade de mudança 

no sentido de eliminar todas as operações efectuadas pelos operadores desta secção que não 

representam produção.   

 

Para além dos problemas associados ao desperdício existente, foram encontradas outros 

aspectos negativos tais como: 

• Falta de ergonomia dos postos de trabalho 

• Uso de caixas não standard BOSCH com material nos postos e na estante de 

material à entrada da secção  
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4  Implementação 
 
 
 

4.1 – Desenho da situação futura 
 

4.1.1 – Value Stream Design 
 

Por esta altura, ficou claro que uma boa implementação do sistema pull iria resolver alguns 

dos problemas de situação actual, ajudando a atingir os objectivos propostos. 

Para fazer o desenho da situação futura recorreu-se à ferramenta Value Stream Design. 

 
Figura 16 - Value Stream Design. 

 
É importante realçar que  esta situação não corresponde ao cenário ideal. De facto, 

permanecem ainda linhas finais cujo milk run não efectua trabalho normalizado. Além disso, 
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na S822 não existe um supermercado nem um sequenciador onde é colocado um kanban, 

sendo o controlo da produção feito por gestão visual, cenário que não representa um pull a 

100%.  

No entanto, o principal objectivo é colocar em prática o conceito de pull na secção das 

preparações que é alvo de estudo, trazendo alguns ganhos: 

• Expulsão das operações de deslocação para abastecimento e repacking feitas 

pelos operadores através da introdução de um operador logístico dedicado ao 

abastecimento dos postos de trabalho  

• Eliminação de operações de escrita de etiquetas através de um uso correcto de 

kanbans 

• Maior disponibilidade de componentes para trabalho através da definição de um 

supermercado de componentes à entrada da secção 

• Maior disponibilidade de produto acabado para os clientes da secção e eventual 

redução de stock através de um correcto dimensionamento do supermercado de produto 

acabado 

• Combate ao excesso de produção através da invisibilidade do plano diário na 

secção  

 

Actualmente, o transporte de material do A01 para as secções da fábrica não é 

normalizado nem pode ser incluído nas tarefas do milk run da secção das preparações. Porém, 

o transporte de materiais entre as secções 822, 843 e 831 pode ser efectuado pelo mesmo 

milk run que abastece os postos de trabalho, desde que o tempo limite para a sua rota 

(tipicamente 15 minutos) o permita. 

 

Foram ainda definidas algumas métricas servindo de indicador de desempenho, bem como 

um plano de acções a efectuar para colocar em prática as ideias adoptadas.  

 

4.1.2 – Indicadores de desempenho 
 

Para avaliar os ganhos que se irão conseguir quer no final do projecto, quer no futuro quando o 

pull se encontrar em funcionamento, foram definidos alguns indicadores desempenho. Estes 

indicadores podem ser vistos na Folha A32, no Anexo B.  

Os valores destes indicadores serão apresentados nos capítulos subsequentes como 

demonstração dos resultados obtidos com as soluções implementadas.  

                                                            
2 Esta é a folha geralmente usada neste tipo de trabalho e foi apresentada e actualizada numa das reuniões 

realizadas no âmbito deste projecto. 
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4.1.3 – Plano de acções 
 

Depois de toda a análise e esboço da situação futura, definiu-se que acções seriam 

necessárias para operacionalizar o sistema pull e, dessa forma, obter uma melhoria na secção 

das peparações. 

A figura seguinte ilustra essas acções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Estruturação das acções de implementação na secção das preparações. 

Implementação 
de pull 

Reafectação da produção aos 
postos de trabalho 

Definição da quantidade por 
caixa e tipo de caixa para 

cada acessório 

Revisão do trabalho 
normalizado dos milk run 

das células finais 

Redefinição do fluxo de 
informação 

Definição dos bordos de linha  Dimensionamento do 
supermercado de 
componentes

Dimensionamento do 
supermercado de produto 

acabado 

Alteração do layout da secção 

Definição de rota e trabalho 
normalizado do operador 

logístico 
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A ordem seguida para estas implementações durante o projecto foi a seguinte: 
 

1. Reafectação da produção aos postos de trabalho 

2. Definição da quantidade por caixa e tipo de caixa para cada acessório 

3. Definição dos bordos de linha 

4. Dimensionamento do supermercado de produto acabado 

5. Dimensionamento do supermercado de componentes 

6. Alteração do layout da secção 

7. Definição de rota e trabalho normalizado do operador logístico 

8. Redefinição do fluxo de informação 

 
Embora a revisão do trabalho normalizado dos milk run das células finais apareça como uma 

acção de implementação, esta não foi levada a cabo durante o período do estágio. No entanto, 

serão expostas mais à frente as medidas a tomar neste sentido. 

 

A forma como foram conduzidas estas implementações são o alvo das secções seguintes. 

 

4.2 – Reafectação da produção aos postos de trabalho 
 

A necessidade de espaço para bordos de linha e supermercados na secção das preparações 

impôs uma necessidade de redução do número de postos, implicando assim uma redistribuição 

da produção pelos postos. Numa primeira abordagem, foi feita uma análise cuidada das 

ferramentas e dispositivos existentes amovíveis e fixos aos postos, assim como o espaço ocupado 

na bancada de trabalho. 

 
Tabela 4 - Ferramentas e dispositivos existentes nos postos de trabalho. 

Posto Ferramentas amovíveis Dispositivos fixos 
13 - Dispositivo pneumático 13 
8 Gabarito, aparafusadora - 
10 - Dispositivos eléctricos/pneumáticos 10 
3 - Prensa 
4 Gabarito, aparafusadora, suporte, rebitadora - 
14 - Dispositivo pneumático 14 
11 Gabarito, aparafusadora Dispositivo pneumático 11 
5 Aparafusadora Máquina de cravação 

 
Um dos factores importantes a ter em conta nesta afectação foi o facto de todos os 

dispositivos fixos serem de grande dimensão (com excepção do dispositivo pneumático do posto 

14), ocupando um grande espaço na bancada de trabalho. Esta situação restringiu a produção em 

tais postos de trabalho, uma vez que estes dispositivos não poderiam ser removidos para 

libertação de espaço. Decidiu-se, por isso, fazer a análise de todos os dispositivos e ferramentas 
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que eram necessárias à produção das várias famílias de acessórios, agrupando os acessórios que 

necessitam dos mesmos dispositivos fixos ou ferramentas amovíveis, tal como ilustra a tabela 5.  

 
Tabela 5 - Ferramentas e dispositivos necessários à produção dos vários acessórios. 

Famílias Ferramentas/dispositivos 
Ligação de mangueira Dispositivo pneumático 13 

Pressostato Gabarito, aparafusadora 
Vela de ignição Dispositivos eléctricos/pneumáticos 10 

Microswitch Dispositivos eléctricos/pneumáticos 10 
Circuito de ignição Dispositivos eléctricos/pneumáticos 10 

Limitador de temperatura - 
Costas cravadas Prensa 
Peça adaptadora Gabarito, aparafusadora 
Costas rebitadas Gabarito, suporte, aparafusadora 

Aparadeira Gabarito, aparafusadora 
Ventilador Gabarito, aparafusadora 

Placa intermediária Gabarito, rebitadora 
Peça de ligação Dispositivo pneumático 11 

Tubo ligação água quente Dispositivo pneumático 14 
Grelha rebitada Rebitadora 

Caixa de comando Aparafusadora 
Protecção do ventilador Máquina de cravação 

Tubo de ligação completo - 
Fluxostato completo - 

Chapa de impedimento Gabarito, rebitadora 
Anel Máquina de cravação 

 
No início desta tarefa foi referido que os seguintes acessórios: 

• Chapa 1 – Chapa de impedimento 

• Chapa 2 – Chapa de impedimento 

• Chapa 3 – Chapa de impedimento 

 

iriam passar a ser produzidos noutra secção, pelo que se colocou de lado a análise sobre estes 

acessórios. Além disso, o posto 5 iria passar para outro local da fábrica, sendo que no posto 5 

iriam ser produzidos os acessórios 8 701 302 126 – Protecção do ventilador e 8 705 504 051 

 - Anel, pelo que não foi efectuada qualquer reafectação para estes. 

 

Cruzando os dados de ambas as tabelas, concluiu-se que, em primeiro lugar, acessórios 

com necessidade de dispositivos fixos teriam de ser produzidos nos postos onde se 

encontrassem esses mesmos dispositivos, sendo que não poderiam ser trabalhados mais 

produtos num posto onde a dimensão do dispositivo fixo não permitisse. É o caso dos seguintes 

dispositivos: 

• Dispositivos eléctricos/pneumáticos (no posto 10) 

• Prensa (no posto 3) 

 

O que fez com que fossem ficassem “arrumados” o posto 10 com 
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• Velas de ignição 

• Microswitch 

• Circuitos de ignição 

e o posto 3 com 

• Costas cravadas 

 

Relativamente à afectação dos restantes produtos sem necessidade de dispositivos fixos, a 

restrição que se impunha era a do tempo máximo de ocupação dos postos – cada posto não 

poderia ter uma ocupação média diária superior a 1320 minutos (3 x 440 minutos/turno de 

produção). Para avaliar este factor, foi necessário efectuar a recolha dos tempos de processo 

de cada produto (ver Anexo C), podendo o tempo de trabalho sobre o produto ser determinado 

através de: 

 

Tempo de trabalho diário = Consumo diário x Tempo de processo            (4.1) 

 

Tendo-se somado os tempos de trabalho dos produtos da mesma família para agrupamento 

por famílias, obtiveram-se os seguintes valores a partir da expressão 4.1: 
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Gráfico 4.1 – Tempo médio de trabalho diário das várias famílias de acessórios. 

 

Como se pode verificar, a produção da ligação de mangueira ocupa praticamente o tempo 

dos 3 turnos de produção, fazendo com que se dedique um posto exclusivo a esta família.  

Por outro lado, a soma do tempo de produção de pressostatos com o de peças adaptadoras 

resulta num tempo de produção também próximo dos 1320 minutos, impondo a dedicação de 

um posto de trabalho a estas duas famílias, já que as ferramentas necessárias podem ser 

facilmente arrumadas. 

A peça de ligação e o tubo ligação água quente necessitam ambos de dispositivos 

pneumáticos fixos ao posto. Porém, a bancada de trabalho possui espaço suficiente para ter 

ambos os dispositivos no mesmo posto, tendo-se optado por dedicar um posto a estes dois 

acessórios. 

As restantes famílias têm um tempo médio de produção diário muito baixo e não 

necessitam de dispositivos fixos. Logo, podem ser todas produzidas no mesmo posto de 

trabalho. 
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Com base nestes 3 pontos (dispositivos/ferramentas necessárias à produção, tempo de 

ocupação dos postos e área ocupada pelo dispositivos fixos na bancada de trabalho), foi feita 

a seguinte afectação da produção aos postos de trabalho: 

 

Tabela 6 - Resultado da afectação da produção das famílias de acessório aos postos de trabalho. 

Postos Famílias 

10 

Vela de ignição 

Microswitch 

Circuito de ignição 

3 Costas cravadas 

13 Ligação de mangueira 

8 
Pressostato 

Peça adaptadora 

14 
Peça de ligação 

Tubo ligação água quente 

4 

Limitador de temperatura 

Costas rebitadas 

Aparadeira 

Ventilador 

Placa intermediária 

Grelha rebitada 

Caixa de comando 

Tubo de ligação completo 

Fluxostato completo 

 

O gráfico 3.3 ilustra o tempo de ocupação dos postos após a reacfectação. 
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Gráfico 4.2 – Tempo médio de ocupação diária dos postos após reafectação. 

 

Após este trabalho, conseguiu-se um ganho de espaço na secção das preparações, 

permitindo retirar os postos 11 e 5, passando de 8 para 6 postos de trabalho. 

 

 

4.3 – Definição da quantidade por caixa e tipo de caixa para 
cada acessório 
 

O resultado da implementação do supermecado de produto acabado depende da quantidade 

de peças por caixa e do SNP (quantidade consumida em cada ciclo de produção) de cada cliente. 

Por outro lado, aspectos de qualidade e normas de ergonomia relacionadas com peso e dimensão 

de produtos tiveram de ser levados em conta ao definir o tipo de caixas usadas e a forma como 

as peças deveriam ser acondicionadas nessas mesmas caixas. 

Tornou-se assim fundamental definir quer o número de peças por caixa quer o tipo de caixa 

para cada acessório à saída da secção das preparações, os quais seriam colocados num 

supermercado de produto acabado para picking dos milk run dos clientes. 
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4.3.1 – Quantidade de peças por caixa 
 

A quantidade de peças por caixa deve ser escolhida tendo em conta a forma como são 

consumidos os produtos no bordo de linha de cada cliente. Se existe um espaço do bordo de 

linha do cliente no qual passam várias referências de produto, estando em primeiro lugar a 

próxima referência a ser consumida, trata-se de um consumo em sequência. Se existir um 

espaço no bordo de linha do cliente dedicado apenas a uma única referência de produto, sendo 

abastecido sempre que existam caixas vazias desse produto, ocorre um tipo de consumo que se 

designará por caixa cheia-caixa vazia.  

Perante isto e, conhecendo já os clientes de cada produto (tabela 3), foi feito o estudo do 

tipo de consumo de cada acessório nos vários clientes. O resultado desse estudo encontra-se no 

Anexo D.  

 
A outra informação que se tornou necessário recolher foi a quantidade consumida num ciclo 

de produção dos clientes da secção das preparações, a qual se encontra na tabela 7.   

 

Tabela 7 - Quantidades de cada acessório consumidas pelos clientes num ciclo de produção. 
 

Clientes Quantidade num ciclo de produção (SNP) 
Célula 1 16 
Célula 2 16 
Célula 3 16 
Célula 4 16 
Linha 5 Não definido 
Linha 6 Múltiplos de 5 
Linha 8 Não definido 

CKD 163 
SP Não definido 
BC Não definido 

 
O consumo em sequência é caracterizado por ter em primeiro lugar no bordo de linha o 

material necessário, nas quantidades necessárias, isto é, nem mais nem menos. Logo, a 

escolha da quantidade de peças por caixa de um produto consumido em sequência será 

acertada caso não restem sobras de produto após um ciclo de produção, cumprindo desta 

forma o conceito de pull. 

Já no caso de um consumo do tipo caixa cheia-caixa vazia, as sobras não são um problema, 

uma vez que o material que não é completamente consumido num ciclo de produção pode 

permanecer no mesmo lugar, não requerendo um espaço adicional para o colocar. No entanto, 

por questões de abastecimentos normalizados, o ideal será ter em cada caixa quantidades 

múltiplas do ciclo de produção, o que permitirá um sincronismo entre consumo de material e 

abastecimento do milk run. 

                                                            
3 A secção de CKDs tem um ciclo de 16 para todos os produtos, com excepção da referência   8 705 402 166 

– Costas cravadas 
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Com base nestes factores, os critérios usados para definir a quantidade de peças por caixa 

foi o seguinte: 

• Para acessórios consumidos pelo cliente em sequência e com SNP definido, 

definiu-se a quantidade de peças por caixa igual ao SNP do cliente 

• Para acessórios consumidos pelo cliente em sequência e sem SNP definido, 

definiu-se a quantidade de peças máxima que cabe na caixa 

• Para acessórios consumidos pelo cliente em caixa cheia-caixa vazia e com SNP 

definido, definiu-se a quantidade de peças máxima que cabe na caixa em múltiplos do 

SNP do cliente 

 

No caso de acessórios consumidos por vários clientes com SNP definidos mas diferentes 

entre si, definiu-se quantidade de peças por caixa individualmente para cada cliente. 

 

Através destes critérios e dos dados que se encontram na tabela 7, foi então possível fazer 

uma escolha sustentada da quantidade de peças por caixa, a qual pode ser vista na tabela 31 

(Anexo I). 

Neste contexto é importante realçar que, por razões apresentadas no capítulo 2, o fluxo 

unitário entre secção das preparações e células finais é impossível, fazendo com que a 

quantidade de peças por caixa seja, no mínimo, igual ao SNP dos clientes.   

 

4.3.2 – Tipo de caixa  
 

O critério para a escolha do tipo de caixa foi escolher a caixa o mais pequena possível, na 

qual coubesse a quantidade de acessórios previamente definida.  

 

Com o objectivo de eliminar desperdício resultante de operações como retirar acessórios da 

caixa para colocar no bordo de linha, averiguou-se se existiam acessórios que eram abastecidos 

sem caixa no bordo de linha dos clientes. Viu-se que os acessórios em questão são os seguintes: 

• 8 705 405 073 – Aparadeira 

• 8 705 405 078 – Aparadeira 

• 8 705 405 079 – Aparadeira 

• 8 705 402 170 – Costas  

• 8 705 402 171 – Costas  

• 8 705 402 165 – Costas  

• 8 705 402 166 – Costas (com excepção da secção de CKD) 

Posto isto, decidiu-se que estes acessórios seriam colocados sem caixa no supermercado de 

produto acabado. 
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Devido às grandes dimensões de alguns acessórios, as respectivas quantidades tiveram de ser 

repartidas em duas caixas. Foi o caso do acessório 8 705 402 166 – Costas cravadas, com um SNP 

de 24 na secção de CKD, para o qual foram necessárias duas caixas, levando 12 unidades cada 

caixa.  

Também para os acessórios 8 707 207 234 – Caixa de comando, 8 707 207 235 – Caixa de 

comando se optou por dividir a quantidade de peças por duas caixas (8 em cada uma), embora 

não se trate das caixas de maior dimensão. Constatou-se que a caixa com a dimensão 

imediatamente acima era demasiado grande para estes acessórios. 

 

O resultado da definição do tipo de caixas para os vários acessórios pode ser encontrado no 

Anexo I. 

 

4.4 – Definição dos bordos de linha 
 

A implementação de bordos de linha adquiriu grande importância neste projecto por vários 

aspectos. Em primeiro lugar, porque é nos postos de trabalho que ocorre a criação de valor 

acrescentado, sendo o bordo de linha, por excelência, o local indicado para abastecimento de 

material no ponto-de-uso. Assim, um abastecimento em bordo de linha permite eliminar 

deslocações constantes para abastecimento, cumprindo o objectivo de afastar o desperdício 

destes locais de criação de valor. Em segundo lugar, o bordo de linha irá resultar num 

aumento da ergonomia no exercício do trabalho por duas razões: 

• Acaba com as situações de colocação de material em cima da bancada de 

trabalho, criando normalização (4º S da ferramenta 5S) no que diz respeito à colocação 

de material em todos os postos de trabalho 

• Cria locais apropriados para que os operadores possam retirar material para o seu 

trabalho 

 

Para projectar os bordos de linha da secção das preparações foi necessário ter em conta 

três aspectos chave: 

• Logística 

• Ergonomia 

• Espaço disponível 

Logística diz respeito à disponibilidade de material (quer em referências de produto, quer 

em quantidades) em bordo de linha. Obviamente que a concepção de um bordo de linha deve 

obedecer a determinados requisitos de ergonomia tais como largura e altura máximas do bordo 

de linha e local para colocação dos vários tipos de caixa. Além disto, a área disponível na secção 

limita a profundidade do bordo de linha, pelo que o espaço disponível é um aspecto relevante. 
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Estas são as razões pelas quais a integração destes 3 pontos foi fundamental nesta 

implementação. 

 

4.4.1 – Determinação dos componentes necessários em bordo de linha  
 

Tendo já definida a afectação da produção dos vários acessórios aos postos de trabalho 

(secção 4.2), o primeiro passo na definição dos vários bordos de linha foi a obtenção da Bill-of-

materials de cada um dos acessórios produzidos e respectivos factores_integração. Com base na 

reafectação da produção aos postos, foram agrupados os componentes de acessórios produzidos 

num mesmo posto, definindo assim os componentes que deveriam entrar em cada bordo de 

linha. Para informação acerca dos componentes usados em cada bordo de linha recomenda-se a 

consulta do Anexo F. 

 
A diversidade existente de famílias de acessórios são constituídas por conjuntos de 

componentes muito díspares, o que tornou não trivial o processo de distribuição dos 

componentes no bordo de linha de alguns postos, como se verá mais à frente. 

 

Posteriormente, foi estudado o tipo de caixas para cada componente e respectiva 

quantidade por caixa que seria adequado ter no bordo de linha. Este estudo teve dois 

objectivos: 

• Uso de caixas de menor dimensão possível para ganho de mobilidade e 

minimização de espaço ocupado 

• Abastecimento de caixas com a maior quantidade de peças possível para melhor 

aproveitamento dessas caixas 

 

Porém, na definição do tipo de caixas e quantidade de peças por caixa foram tidos em 

conta os seguintes aspectos: 

• Peso não superior a 15 Kg 

• Acondicionamento de material de forma a não apresentar riscos de dano 

• Facilidade em retirar os componentes para os operadores 

 

Para detalhes acerca das caixas disponíveis recomenda-se a visualização do Anexo E. De 

acordo com regras de ergonomia, apenas as caixas do tipo BB (a mais pequena), B e KP (a 

maior destas três) podem ser usadas no bordo de linha.  

Com base nestes aspectos, definiu-se, para cada componente, o tipo de caixa e a 

quantidade de peças por caixa. Esta informação pode ser consultada no Anexo F. 
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4.4.2 – Estimativa do tempo de ciclo do milk run 
 

Pretende-se que o abastecimento dos componentes no bordo de linha funcione num sistema 

de reposição por consumo, isto é, sempre que uma caixa de determinado componente se 

encontre vazia, ela deve ser recolhida, sendo colocado uma caixa cheia no seu lugar. Tal como 

foi referido na secção 2.5, esta tarefa é efectuada pelo milk run dedicado à secção das 

preparações (cuja rota e trabalho normalizado são também alvo de estudo deste projecto). Por 

conseguinte, um dos parâmetros determinantes para o cálculo da quantidade dos componentes 

em bordo de linha é o tempo de ciclo do milk run.  

Tal como foi mencionado na apresentação do problema, não existia um milk run dedicado ao 

abastecimento de material, o que impossibilitou que se avançasse com um valor para o cálculo 

da quantidade de cada componente a manter no bordo de linha. Além disso, a rota do milk run 

iria ser definida noutra fase do projecto quando estivesse definido o novo layout. Porém, era 

sabido que o novo layout não iria ser muito diferente, o que iria permitir a obtenção dum valor 

razoável. 

 
Para poder prosseguir o trabalho de definição dos bordos de linha, foram efectuados ensaios 

para simular as tarefas do milk run e, assim, obter uma estimativa do tempo de ciclo. Tal foi 

possível graças ao conhecimento já adquirido quer neste contexto, quer do funcionamento da 

secção das preparações. No entanto, há que salientar que, para a realização desta tarefa, houve 

uma necessidade de sensibilização e envolvimento dos operadores. Por um lado, no sentido de, 

por momentos, alterarem os seus hábitos de trabalho, pois teriam que permanecer no posto e 

deixar que fosse apenas uma pessoa a abastecer os postos e a transportar o produto acabado 

para o local donde é feito o picking pelo milk run dos clientes. Por outro lado, comunicarem a 

essa mesma pessoa qual o próximo acessório que iriam produzir, de forma a saber quais os 

componentes que deveriam ser abastecidos, uma vez que, devido à falta de bordos de linha, não 

havia espaço suficiente para ter todos os componentes usados no posto.  

 
A simulação foi então realizada com o layout tal como estava no início do estágio. Definiu-se 

assim a rota adequada, bem como os pontos de paragem, tal como ilustra a figura 18.  
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Figura 18 - Rota de ensaio com o layout inicial para estimativa do tempo de ciclo do milk run. 

 
O traço vermelho representa a rota efectuada, no sentido indicado pelas setas. Os círculos 

vermelhos acompanhados de um número indicam os locais de paragem. As tarefas efectuadas 

em cada local de paragem foram as seguintes: 

1. Fazer picking de componentes de armazém necessários ao abastecimento dos 

postos 

2. Fazer picking de tubos de cobre 

3. Fazer picking de costas 

4. Recolher caixas de componentes vazias, recolher caixas cheias de produto 

acabado, deixar caixas vazias para colocar produto acabado e abastecer o posto 3 

5. Recolher caixas de componentes vazias, recolher caixas cheias de produto 

acabado, deixar caixas vazias para colocar produto acabado e abastecer o posto 8 

6. Efectuar pedido de peças ao armazém via SAP 

7. Deixar cartão e embalagens de pressostatos vazias 
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8. Recolher caixas de componentes vazias, recolher caixas cheias de produto 

acabado, deixar caixas vazias para colocar produto acabado e abastecer o posto 14 

9. Deixar produto acabado e retirar caixas vazias para posteriormente colocar 

produto acabado 

 
Note-se que os postos considerados nesta ilustração aparecem apenas a título 

exemplificativo. Além disso, nem sempre seria necessária a deslocação à secção 843 ou ao 

supermercado de costas, uma vez que os acessórios tubos e costas não eram produzidas em 

todos os ciclos. 

 
Tendo efectuado várias rotas, concluiu-se que o tempo de ciclo do milk run andaria próximo de 

15 minutos. Logo, foi este o valor adoptado para o dimensionamento dos bordos de linha. 

 

4.4.3 – Cálculo das quantidades de componentes em bordo de linha 
 

Tendo os componentes usados em cada posto de trabalho, procedeu-se ao cálculo da 

quantidade de cada componente a manter no bordo de linha.  

 

Se todas as rotas do milk run tiverem tempos exactamente iguais ao previsto e se o ritmo de 

produção na secção não oscilar, então o tempo decorrido entre o instante em que uma caixa fica 

vazia e o instante em que o material é reposto será no máximo igual a 2 ciclos de milk run (note-

se que o milk run levará um ciclo para recolher a(s) caixa(s) vazias e outro ciclo para repor o 

material). Significa isto que, numa situação ideal onde produção e rotas de abastecimento 

estariam normalizadas, a quantidade de um determinado componente a manter em bordo de 

linha teria de ser tal que servisse o operador durante um tempo equivalente a 2 ciclos de milk 

run, para que não houvesse rotura de material. Este cenário é muito difícil de garantir. Por 

conseguinte, um pequeno atraso do milk run iria originar rotura de material, fazendo com que a 

secção parasse. Assim, o critério escolhido para cálculo das quantidades de componentes em 

bordos de linha foi considerar que a quantidade de um componente a manter em bordo de 

linha deve ser igual ao consumo desse componente durante 2+1 ciclos de milk run da secção. 

 

         

(4.2) 

 

Posto isto e tendo já uma noção do valor do tempo de ciclo do milk run interno, restava 

determinar a quantidade dos componentes gasta em cada ciclo, para assim poder proceder ao 

dimensionamento do bordo de linha.  
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O consumo dos componentes foi determinado através do consumo dos acessórios pais. Para 

determinar a quantidade de componentes gasta em cada ciclo pensou-se em 3 critérios: 

1. Valores médios a partir do histórico do consumo dos acessórios 

2. Valores associados a picos de consumo quando todos os clientes consomem, em 

simultâneo, o mesmo acessório 

3. Capacidade de produção da secção 

 

Pelo critério 1, se, por exemplo, o consumo médio diário (1320 minutos) de um acessório 

foi de 2640 unidades no último mês, então, o consumo médio desse acessório em cada ciclo do 

milk run (15 minutos) é de 30 unidades. Se o factor_integração desse componente for 2, então 

a quantidade do componente em bordo de linha é 180. 

 

Pelo critério 2, se, por exemplo, um acessório for consumido por 3 clientes, cada um 

consumindo 16 unidades a cada 15 minutos, então o consumo desse acessório devido ao pico 

dos 3 clientes é de 48 unidades em 15 minutos, ou seja, 144 unidades em 2+1 ciclos de milk 

run. Logo, um componente com factor_integração 2 tem um consumo de 288 unidades neste 

período de tempo. 

 

Pelo critério 3, se a secção demorar 12 segundos (0,2 minutos) a produzir um acessório, 

então consegue produzir 75 quantidades desse acessório no espaço de 15 minutos, ou seja, 

225 em 2+1 ciclos de milk run. Logo, o consumo de um componente com factor_integração 2 é 

de 450, quantidade necessária a manter no bordo de linha. 

 

Comparando os 3 critérios, conclui-se que:  

• A solução obtida a partir do critério 1 é a menos fiável, pois considera apenas os 

valores médios.  

 

Assim,  

• A solução obtida a partir do critério 2 acrescenta mais segurança, uma vez que irá 

impor em bordo de linha uma quantidade de material para que não haja rotura em caso 

de ocorrência de picos de consumo. 

 

Porém,  

• A solução obtida a partir do critério 3 é a mais segura, já que entra em linha de 

conta com a capacidade de secção, associada directamente aos tempos de processo. 

Logo, poder-se-á dizer que as quantidades obtidas através deste critério constituem um 
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majorante, pois não irá ser gasta quantidade superior se mesmo durante os 3 ciclos do 

milk run interno estiver a ser produzido o mesmo acessório. 

 

Por estas razões escolheu-se o critério 3 para o dimensionamento dos bordos de linha. 

 

Determinou-se então a quantidade máxima de cada acessório que a secção consegue 

produzir durante 2+1 ciclos de milk run através da seguinte expressão: 

 

, (4.3) 

 

da qual se obtém, multiplicando pelo factor_integração, o consumo do componente: 
 

   (4.4) 
 

Resultando daqui a quantidade necessária a manter em bordo de linha. Essa quantidade pode 

ser vista no Anexo F.  

 

Uma nota que é importante referir: para o cálculo da quantidade necessária a manter em 

bordo de linha de um componente que entra em vários acessórios produzidos no mesmo posto, o 

cálculo foi feito com base no acessório que possui o menor tempo de processo (maior quantidade 

produzida para um determinado período de tempo). 

 
Com os seguintes dados: 

• Tipo de caixa no bordo de linha 

• Quantidade por caixa no bordo de linha 

• Quantidade necessária no bordo de linha 

 

Foi possível determinar o número de caixas necessárias de cada componente e assim 

continuar o processo de dimensionamento dos bordos de linha. Este resultado pode ser visto 

no Anexo F. 

 

4.4.4 – Colocação das caixas de componentes no bordo de linha 
 

Entrou-se na fase de distribuição das caixas no bordo de linha, o que impôs uma 

necessidade de conhecer os requisitos de ergonomia que lhe estavam associados. Nesta fase, a 

interacção foi transversal com a equipa de ergonomia, a qual forneceu um protótipo de posto 
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de trabalho com bordo de linha. Pode ser visto um esquema deste protótipo com maior 

detalhe no Anexo G. 

Deste protótipo, destacam-se os seguintes aspectos: 

• Largura máxima de 1000 mm 

• 3 Níveis para colocação de caixas 

• Altura máxima a rondar os 1600 mm 

 

O que condicionou a profundidade do bordo de linha a cerca de 1300 mm. 

 

Com o objectivo de tornar simples o abastecimento do bordo de linha e facilitar o trabalho 

ao operador logístico (milk run interno), escolheu-se a seguinte solução: 

 

Solução 1: Existência de uma fila (ou mais, se necessário) dedicada a cada referência 

de componente em bordo de linha. 

 

Assentando nesta lógica, iniciou-se um esboço da disposição das caixas no bordo de linha. 

 

Constatou-se que, caso se optasse por ter sempre em bordo de linha todos os componentes 

usados, seria impossível cumprir os requisitos impostos pelo protótipo do bordo de linha em 

alguns postos, dada a imensa diversidade de famílias de acessórios. Além disso, a situação era 

agravada pelo facto de os tempos de processo serem curtos, o que tem como consequência 

uma enorme quantidade de produção num período de tempo bastante inferior ao tempo de 

ciclo do operador logístico, exigindo um elevado número de caixas de componentes para 

cumprir a regra de 2+1 ciclos.  

Tal situação exigiu que se recorresse a outra solução para o abastecimento dos 

componentes: 

 

Solução 2: Existência de uma (ou mais filas se necessário) dedicadas unicamente às 

referências de componentes de maior consumo e abastecimento em sequência em filas 

dedicadas a componentes da mesma família. 

 

Esta solução permite melhor aproveitamento do espaço disponível, uma vez que vários 

componentes partilham o mesmo espaço.  

No entanto, encontra-se mais sujeita a falhas por parte do operador logístico no que diz 

respeito ao abastecimento em sequência. Tem ainda a desvantagem de, para certos 

componentes, uma fila não ter capacidade para absorver 2+1 ciclos de milk run, devido ao 
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rápido consumo dos componentes, conforme já foi referido, o que pode limitar a produção em 

sequência. 

 

A aplicação desta solução foi possível apenas em alguns dos postos, cumprindo com os 

requisitos de espaço. Assim, pensou-se noutra solução: 

 

Solução 3: Criação de um bordo de linha “livre”, no qual qualquer fila pode ser 

abastecida com qualquer componente. 

 

Esta solução adquire um aspecto muito particular, uma vez que resulta num bordo de linha 

sem locais predefinidos para os componentes. Implica, por isso, um trabalho muito cuidado 

por parte do operador logístico, já que lida com uma vasta gama de componentes de 

diferentes famílias, necessários à produção de imensos acessórios.  

Para o operador, tem o inconveniente de poder gerar uma grande perda de tempo à 

procura dos componentes que necessita, podendo resultar em enganos na utilização de 

componentes similares. 

Consequentemente, a aplicabilidade desta solução obrigou a grande reflexão sobre os 

seguintes aspectos: 

1. Como garantir que, perante um abastecimento em sequência, o bordo de linha 

tem todos os componentes necessários para a produção de, pelo menos, dois ciclos de 

milk run? 

2. Em cada ciclo, o milk run abastecerá os componentes na quantidade exacta, de 

tal forma que apenas sobram caixas vazias ou irá trazer qualquer quantidade de 

componentes (desde que igual ou superior à necessária), sobrando caixas com 

componentes quando já não são necessárias? 

3. Como diminuir o tempo perdido em picking do supermercado de componentes? 

 

Ora, para garantir um abastecimento de componentes necessários quer em quantidade 

quer em diversidade, que ocupe um período de 2 ciclos do milk run, é necessário que este 

conheça quer o tempo de produção, quer as quantidades de componentes necessárias ao 

acessório a produzir. Desta forma, o abastecimento é feito, tendo sempre em atenção estes 

dois parâmetros. 

Como resposta ao 2º aspecto, foram analisadas duas soluções: 

 

Solução 3.1: Criação de um bordo de linha “livre”, no qual qualquer fila pode ser 

abastecida com qualquer componente na quantidade exacta em que será necessário. 
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Solução 3.2: Criação de um bordo de linha “livre”, no qual qualquer fila pode ser 

abastecida com qualquer componente em qualquer quantidade, desde que igual ou 

superior à necessária. 

 

A solução 3.1 exige que o milk run efectue operações de contagem de todos os 

componentes que irá abastecer, o que, no caso de peças pequenas como parafusos ou anilhas, 

torna o processo muito demorado, difícil e ingrato para o milk run.  

 

A solução 3.2 não exige uma contagem de peças cuidada. No entanto, iriam ocorrer no 

bordo de linha, situações de sobra de material, o qual teria de ser devolvido ao supermercado 

de componentes, resultando num cenário impraticável. 

 

Para responder ao 3º aspecto, pensou-se em construir uma espécie de “kits” de 

componentes, onde cada “kit” seria formado pelos componentes necessários à produção de 

cada acessório. Assim, o tempo de picking podia ser diminuído, já que os componentes se 

encontravam muito próximos entre si. Porém, a colocação das peças num supermercado de 

componentes deve obedecer a determinadas regras, em particular, o peso e dimensão dos 

componentes. Para além disso, esta solução implicava uma pré-preparação daqueles “kits”, 

que de certa forma iria representar desperdício, o que inviabilizou esta hipótese. 

 

Por conseguinte, nos postos onde as soluções 1 e 2 não podiam ser aplicadas, optou-se por 

uma combinação das soluções 3.1 e 3.2, como se verá de seguida na abordagem individual dos 

postos. 

 

4.4.5 – Abastecimento e desenho do bordo de linha de cada posto 
 

Antes de pormenorizar a análise feita para a concepção de cada bordo de linha em 

particular, é importante referir que para além da existência de rampas para os componentes 

usados no posto de trabalho, existia a necessidade de outro espaço em bordo de linha para 

contemplar os seguintes pontos: 

• Colocação de caixas cheias com acessórios preparados (produto acabado) 

• Colocação de caixas de componentes vazias (retorno) 

• Colocação de caixas vazias para o operador colocar os acessórios depois de 

produzidos 
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No entanto, devido à falta de espaço, não foi possível cobrir todos estes pontos apenas 

com o bordo de linha, o que gerou a necessidade de desenhar outras estruturas a acrescentar 

no layout, como se verá mais à frente. 

4.4.5.1 – Posto 13 
 

No posto 13 não foi possível a aplicação da solução 1, pelo que se recorreu à solução 2.  

Visto neste posto serem produzidas apenas ligações de mangueira, pensou-se em dedicar 

filas ao componente ligação de mangueira de maior consumo, abastecendo em sequência as 

restantes. Decidiu-se também que todas as peças de pequena dimensão (casquilhos, limitadores 

de temperatura e tubos de ligação) teriam filas dedicadas por referência. 

 

Assim, tendo os consumos médios diários dos 3 acessórios Ligações de mangueira, recorreu-se 

a uma análise de Pareto sobre os respectivos componentes, tendo obtido os seguintes resultados: 

 
Tabela 8 - Análise de Pareto para componentes do posto 13. 

Referência Designação Média diária Percentagem 
8 700 703 082 Ligação de mangueira 7995 99.1% 
8 700 703 061 Ligação de mangueira 38 0.5% 
8 700 715 139 Ligação de mangueira 34 0.4% 

Total 8067 
 

Donde se conclui que o componente 8 700 703 082 – Ligação de mangueira terá uma 

reposição por consumo (caixa cheia-caixa vazia), sendo os outros dois componentes abastecidos 

numa mesma fila, em sequência. 

 

Com intenção de colocar as caixas de maior dimensão no nível 1 e as de menor dimensão no 

nível 3, a distribuição adoptada para as caixas pelos níveis do bordo de linha foi a seguinte: 

 
Tabela 9 - Distribuição das caixas no bordo de linha do posto 13. 

Referência Designação 

Tipo de caixa Nível do bordo 
de linha 

Quantidade 
total de 

caixas no 
bordo de 

linha 
8 700 703 082 Ligação de mangueira KP 1 e 2 12 

8 700 703 061 Ligação de mangueira KP 2 (sequência) 

8 700 306 186 Casquilho de ligação BB 3 5 

8 700 715 178 Tubo de ligação BB 3 4 

8 700 703 139 Ligação de mangueira KP 2 (sequência) 

8 707 206 385 Limitador de temperatura BB 3 2 

 
Finalmente, com base no protótipo, foi desenhado o bordo de linha do posto 13. Ver Anexo H. 
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4.4.5.2 – Posto 8 
 

No posto 8 não era possível a aplicação da solução 1. Testou-se, por isso, a solução 2. 

Embora neste posto sejam produzidas duas famílias de acessórios, foi feita uma análise de 

Pareto sobre todos os acessórios num mesmo bolo, uma vez que todos os componentes serão 

distribuídos no mesmo espaço. Assim, considerando a média diária, temos o seguinte resultado 

para os acessórios: 

 
Tabela 10 - Análise de Pareto para os acessórios do posto 8. 

Referência Designação 
Média 

diária Percentagem Acumulado 
8 707 406 072 Pressostato diferêncial 873 36,7% 36,7% 
8 705 705 050 Peça adaptadora p/ chaminé 602 25,3% 62,1% 

Press. L6 1 Pressostato diferêncial 267 11,2% 73,3% 
Press. c/ fio 1 Pressostato com fio 177 7,4% 80,8% 
8 707 406 073 Pressostato diferêncial 170 7,2%  
8 707 406 074 Pressostato diferêncial 53 2,2%  
8 707 406 050 Pressostato diferêncial 50 2,1%  
8 705 505 545 Peça adaptadora p/ chaminé 42 1,8%  
8 707 406 078 Pressostato diferêncial 33 1,4%  
8 707 406 057 Pressostato diferêncial 27 1,1%  
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 20 0,8%  
8 707 406 080 Pressostato diferêncial 19 0,8%  

Press. L6 3 Pressostato diferêncial 10 0,4%  
8 707 406 088 Pressostato diferêncial 7 0,3%  
8 707 406 081 Pressostato diferêncial 5 0,2%  
8 707 406 087 Pressostato diferêncial 5 0,2%  
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 5 0,2%  
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 5 0,2%  
8 707 406 082 Pressostato diferêncial 3 0,1%  

Press. L6 2 Pressostato diferêncial 3 0,1%  
Press. L8 2 Pressostato diferêncial 0 0,0%  

Total 2376 

 
 

Posto isto, um dos critérios a adoptar para implementar a solução 2 seria considerar a 

existência de filas dedicadas às referências de componentes filhos dos acessórios que 

representam, aproximadamente, 80% do consumo médio diário: 

• 8 707 406 072 – Pressostato diferencial 

• 8 705 705 050 – Peça adaptadora para chaminé 

• Press. L6 1 – Pressostato diferencial 

• Press. c/ fio 1 – Pressostato diferencial 

 

Sendo os restantes componentes abastecidos em sequência. 
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Porém, este critério não entra em linha de conta com os componentes que fazem parte de 

mais que um acessório, podendo a soma dos consumos individuais destes acessórios resultar 

num grande consumo dos componentes.  

Assim, para obter uma solução mais viável, efectuou-se a análise de Pareto para os 

principais componentes, cruzando com os acessórios pais. No caso dos pressostatos, 

considerou-se como principal componente, o pressostato. No que diz respeito à peça 

adaptadora, considerou-se o grampo, uma vez que é o único componente em que diferem os 

dois acessórios da família peça adaptadora. Obteve-se então o seguinte resultado: 

 
Tabela 11 - Análise de Pareto para componentes do posto 8. 

Referência Designação Média diária Percentagem Acumulado 
8 707 406 066 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L 892 37,5% 37,5% 
8 701 201 038 Grampo p/ adaptador pintado 602 25,3% 62,8% 
8 707 406 048 Pressostato diferencial 504 21,2% 84,0% 
8 707 406 067 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 15L 200 8,5%  
8 707 406 068 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 18L 56 2,4%  
8 707 406 079 Pressostato diferencial 43 1,8%  
8 701 201 031 Grampo p/ adaptador 42 1,8%  
8 707 406 056 Pressostato 30 1,3%  
8 707 406 090 Pressostato 7 0,3%  

Total 2376 

 
 

Logo, segundo este critério, deveriam existir filas dedicadas aos componentes: 

• 8 707 406 066 – PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L 

• 8 701 201 038 – Grampo p/ adaptador pintado 

• 8 707 406 048 – Pressostato diferencial 

 

Devido à falta de espaço, esta solução obrigava a um abastecimento em sequência dos 

circuitos pressostatos AE (referências 8 704 401 246 e 8 704 401 311), peças de díficil 

contagem. Assim, optou-se por reposição por consumo para estas referências, em detrimento 

do grampo p/ adaptador pintado, o qual será abastecido em sequência com a outra referência 

de grampo p/ adaptador. 

 

Dada a diversidade de componentes usados neste posto e, tratando-se muitos deles, de 

peças pequenas difíceis de contar, era impossível acondicionar todas as peças no bordo de 

linha. Logo, decidiu-se colocar as peças mais pequenas num armário junto ao posto, de tal 

forma que o abastecimento pudesse ser feito pelo operador quando necessitasse. Embora seja 

uma boa solução, apresenta um aspecto negativo que é o facto de o operador ter de se 
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levantar para abastecer, tarefa que não lhe compete, conforme se referiu em capítulos 

anteriores. 

 

Adoptou-se então a seguinte distribuição para as caixas de componentes no bordo de 

linha: 

Tabela 12 - Distribuição das caixas no bordo de linha do posto 8. 

Referência Designação 

Tipo de 
caixa 

Nível do bordo 
de linha 

Quantidade 
total de 

caixas no 
bordo de 

linha 
8 707 406 066 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L KP 1 3 

8 707 406 067 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 15L KP 1 (sequência) 

8 707 406 068 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 18L KP 1 (sequência) 

8 707 406 079 Pressostato KP 1 (sequência) 

8 707 406 048 Pressostato KP 1 (sequência) 

8 707 406 056 Pressostato KP 1 (sequência) 

8 707 406 090 Pressostato KP 1 (sequência) 

8 705 400 043 TAMPA B 3 3 

8 703 401 103 PARAFUSO PARA CHAPA BB (armário) - 

8 704 401 246 CIRCUITO PRESSOSTATO AE B 2 2 

8 701 309 125 Chapa de suporte BB 3 (sequência) 

8 702 304 001 Bucha pass. Cabos BB (armário) - 

8 704 401 311 CIRCUITO PRESSOSTATO AE (UL) B 3 2 

8 704 401 284 Circuito de ligação 24V KP 2 (sequência) 

8 704 401 301 Circuito 24V KP 2 (sequência) 

8 708 003 218 Chapa de suporte BB 3 (sequência) 

8 713 403 016 Parafuso plástico BB (armário) - 

8 713 406 118 Tampa p/ peça de alumínio BB (armário) - 

8 716 140 939 Vedante - 3 1 

8 701 004 031 Vedante BB 2 2 

8 701 201 038 Grampo p/ adaptador pintado B 2 (sequência) 

8 713 401 058 Parafuso de cabeça cónica BB (armário) - 

8 716 771 516 Adaptador p/ chaminé - 1 - 

8 701 201 031 Grampo p/ adaptador B 2 (sequência) 

 
 

Finalmente, com base no protótipo, foi desenhado o bordo de linha do posto 8. Ver Anexo H. 
 

 4.4.5.3 – Posto 14 
 

No posto 14 foi possível a aplicação da solução 1, onde todas as referências de componentes 

terão filas dedicadas, não havendo abastecimentos em sequência. 

Conseguiu-se também espaço no próprio bordo de linha para retorno de caixas vazias de 

componentes, caixas para colocar produto acabado e caixas com acessórios prontos. 

Efectuou-se a seguinte distribuição das caixas: 
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Tabela 13 - Distribuição das caixas no bordo de linha do posto 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, foi desenhado o bordo de linha do posto 14. Ver Anexo H. 
 

 4.4.5.4 – Posto 10 
 

No posto 10 a solução 1 para abastecimento não pôde ser aplicada, tendo sido escolhida a 

solução 2. 

Fez-se uma análise de Pareto sobre os consumos médios diários dos acessórios, tendo-se 

obtido o seguinte resultado: 

 
Tabela 14 - Análise de Pareto para os acessórios do posto 10. 

Referência Designação Média diária Percentagem Acumulado 
8 708 107 023 Vela de ignição completa 4629 71,3% 71,3% 
8 708 107 012 Vela de ignição completa 700 0,6% 71,9% 
8 708 107 010 Vela de ignição completa 571 10,8% 82,7% 
8 708 107 011 Vela de ignição completa 563 8,8%  
8 704 401 035 Circuíto de ignição compl. 21 8,7%  
8 704 401 080 Circuíto de ignição 9 0,3%  
8 707 200 007 Microswitch completo 40 0,1%  

 
O que, para os componentes principais que diferem de acessório para acessório, resultou em: 

 
Tabela 15 - Análise de Pareto para componentes do posto 10. 

Referência Designação Média diária Percentagem Acumulado 
8 704 401 294 Circuito de ignição 4629 71,3% 71,3% 
8 704 401 039 Circuito de ignição 700 0,6% 71,9% 
8 704 401 040 Circuito de ignição 571 10,8% 82,7% 
8 704 401 117 Circuito de ignição 563 8,8%  
8 704 404 005 Circuíto de ignição 21 8,7%  
8 704 404 015 Circuíto de ignição 9 0,3%  
8 717 200 038 Microswitch completo 40 0,1%  

Total 6493 

 

Referência Designação 

Tipo de 
caixa 

Nível do 
bordo 

de 
linha 

Quantidade 
total de 

caixas no 
bordo de 

linha 
8 700 715 374 Tubo de ligação B 1 3 

8 707 206 385 Limitador de temperatura B 1 3 

8 700 705 675 Peça de ligação BB 2 3 

8 704 601 031 Freio BB 2 2 

8 703 301 059 Porca de aperto BB 2 3 

8 703 301 099 Porca de aperto BB 2 3 
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Assim, considerando os componentes que representam cerca de 80% do consumo, dedicou-

se filas aos seguintes componentes: 

• 9 704 401 294 – Circuito de ignição 

• 8 704 401 039 – Circuito de ignição 

• 8 708 107 010 – Circuito de ignição 

 

Uma vez que há 4 acessórios da família velas de ignição e estes componentes são desta 

família, ficou a sobrar apenas um componente circuito de ignição para um acessório vela de 

ignição. Logo, decidiu-se que a referência 8 704 401 117 teria também uma fila dedicada. 

São abastecidos em sequência os restantes circuitos de ignição e fica uma fila dedicada à 

referência 8 717 200 038 - Microswitch. 

 

Procedeu-se à distribuição dos componentes da seguinte forma: 

 
Tabela 16 - Distribuição das caixas no bordo de linha do posto 10. 

Referência Designação 

Tipo de caixa Nível do bordo 
de linha 

Quantidade 
total de 

caixas no 
bordo de 

linha 
8 705 400 001 Caixa B 2 3 

8 705 400 002 Caixa B 2 3 

8 717 200 038 Microswitch B 3 3 

8 700 506 165 Balanceiro compl. BB 3 2 

8 704 404 005 Circuíto de ignição B 3 (sequência) 

8 703 403 073 Parafuso plástico 5x16 BB 3 2 

8 704 404 015 Circuito de ignição B 3 (sequência) 

8 748 107 089 Vela de ignição BB 3 2 

8 704 401 294 Circuito de ignição B 1 3 

8 704 401 117 Circuito de ignição B 1 3 

8 704 401 039 Circuito de ignição B 1 3 

8 704 401 040 Circuito de ignição B 1 3 

 
Foi feito o desenho para o bordo de linha do posto 10. Ver Anexo H. 

 

 4.4.5.5 – Posto 4 
 

Não foi possível a aplicação da solução 1 nem da solução 2 para abastecimento do bordo 

de linha do posto 4, devido à grande diversidade das famílias de acessórios, o que fez deste 

posto o mais crítico.  

Posto isto, optou-se por uma combinação das soluções 3.1 e 3.2 para o abastecimento 

deste posto. Decidiu-se que qualquer componente não teria restrições de colocação no bordo 

de linha, sendo abastecidos em sequência.  
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À semelhança do posto 8, as peças pequenas de difícil contagem são colocadas num 

armário junto do posto de trabalho, sendo o abastecimento destas realizado pelo próprio 

operador. É o caso dos seguintes componentes: 

 

• 8 710 405 013 - REBITE CEGO P/ VEDAÇAO 

• 8 700 303 024 - Anilha de vedação 

• 8 700 405 135 -  Rebite cego 

• 8 713 309 026 - Porca de chapa 

• 2 918 140 417 - Parafuso para chapa 

• 8 703 403 080 - Parafuso plástico 

• 2 910 641 118 - Parafuso de cabeça oval 

• 2 910 612 424 - Parafuso para chapa 

• 8 703 401 092 - Parafuso de cabeça oval 

• 2 910 642 115 - Parafuso de cabeça oval 

• 8 700 205 133 - O-Ring 15,88x2,62 

• 8 700 205 134 - O-Ring 17x2 

• 8 700 205 023 - O-Ring 12,37x2,62 

• 8 700 205 135 - O-Ring 19x2,1 

• 8 701 300 015 - Clip 

• 8 711 304 473 – Mola de suporte 

• 8 700 205 041 – O-ring 

• 8 700 205 101 - O-ring 

 

Tendo em conta a dimensão dos componentes sem caixa e as caixas dos componentes que 

são usadas, fez-se o desenho do posto. Ver Anexo H. 

 

 4.4.5.6 – Posto 3 
 

A reduzida diversidade de componentes usados no posto 3 permitiu a aplicação da solução 

1 para o seu abastecimento. No entanto, após ter sido efectuada a dimensão das costas para 

determinar qual a quantidade que cabia no bordo de linha, chegou-se à conclusão que não 

seria possível manter no bordo de linha quantidade equivalente a 2+1 ciclos de milk run com a 

profundidade máxima. Ficou assim limitada a quantidade de componentes aos seguintes 

valores: 

• 8 705 402 163 - 1.8 ciclos 

• 8 705 402 168 – 2+0.3 ciclos 
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A distribuição dos componentes no bordo de linha foi feita tal como indica a tabela 

seguinte: 

 

Tabela 17 - Distribuição das caixas no bordo de linha do posto 3. 

Referência Designação Tipo de caixa Nível do bordo 
de linha 

Quantidade total de 
caixas no bordo de 

linha 
8 705 402 168 COSTAS - 1 e 2 6 
8 708 005 027 SUPORTE KP 1 e 2 6 
8 705 402 163 COSTAS - 1 e 2 10 

 
O desenho feito para o bordo de linha do posto 3 pode ser visto no Anexo H. 

 
 

4.5 – Dimensionamento do supermercado de produto acabado 
 

Conforme foi referido na secção 2.5, o meio geralmente usado num sistema pull para 

garantir a disponibilidade de produto para os clientes é através do uso de supermercados, razão 

pela qual assumiu grande importância neste projecto. 

 

Uma vez que o sistema pull ainda não se encontrava implementado na secção das 

preparações, optou-se, numa primeira abordagem, por garantir a disponibilidade de todas as 

referências de acessórios em supermercado, funcionando todas elas num sistema caixa cheia - 

caixa vazia, com espaço em supermercado dedicado por famílias. Porém, no futuro, após o 

sistema pull entrar em funcionamento, seriam possíveis análises atentas no shop-floor, com o 

objectivo de reduzir o stock de algumas referências de produto ou passar a dedicar filas a 

famílias de produto em vez de referências, permitindo progressivas reduções de espaço ocupado. 

  

Com base na fórmula BPS para cálculo do número de kanbans apresentada na secção 2.5, 

procedeu-se ao cálculo do número de caixas (kanbans) necessário para cada referência de 

acessório. Neste contexto é importante referir o critério usado para determinar alguns 

parâmetros necessários ao cálculo efectuado.  

 

4.5.1 – Critério usado para o cálculo de RT1 
 

Para RT1 considerou-se o tempo de espera de uma ordem de produção no sequenciador junto 

ao supermercado. Este tempo equivale ao tempo de ciclo do milk run previamente estimado (15 

minutos), uma vez que com rota normalizada, a cada 15 minutos o milk run irá recolher os 

cartões que se encontram naquele sequenciador. 
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4.5.2 – Critério usado para o cálculo de RT2 
 

Uma vez que existirá um sequenciador de produção por cada posto de trabalho e que o 

princípio FIFO deve ser cumprido, para o cálculo de RT2 considerou-se o caso em que a ordem de 

produção de um acessório se encontra na última posição de uma fila de ordens de produção de 

outros acessórios feitos no posto. Ou seja, o tempo de espera até início da produção corresponde 

ao somatório dos tempos de produção de lote dos restantes acessórios na fila. 

 

4.5.3 – Critério usado para o cálculo de WA 
 

Para WA (consumo máximo durante o tempo de reposição), foi feita a proporção entre a 

quantidade consumida num ciclo de produção de cada cliente e a quantidade consumida pelo 

cliente durante o tempo de reposição do acessório na secção das preparações (RTloop).  

Nas células 1, 2, 3 e 4 sabe-se que são produzidas 16 unidades no espaço de 15 minutos. 

Na linha 5, por análise de vários planos diários, concluiu-se que são produzidas 

aproximadamente 60 unidades por hora.  

Na linha 6 são produzidas 15 unidades no espaço de 15 minutos. 

Na linha 8 são produzidas cerca de 12 unidades por hora. 

Na secção de CKD são embaladas 16 unidades no espaço de 20 minutos. 

Para acessórios exclusivos da secção de BC e SP escolheu-se para WA o valor do consumo 

médio diário. 

 

4.5.4 – Critério usado para o cálculo de LS 
 

Conforme foi referido na secção 2.5, reduções nos tamanhos de lote permitem diminuições 

do stock. Por conseguinte, e, aproveitando o facto de os tempos de setup da secção das 

preparações serem nulos, escolheu-se para tamanho de lote o mesmo valor que foi definido para 

a quantidade de peças por caixa, com excepção dos acessórios 8 707 207 234 – Caixa de 

comando, 8 707 207 235 – Caixa de comando e 8 705 402 166 – Costas cravadas para CKD, para os 

quais se optou por usar duas caixas, repartindo o lote de igual forma pelas duas caixas. Também 

para as costas que são consumidas pelas células 1, 2, 3 e 4 o tamanho de lote é o dobro da 

quantidade de peças por caixa, uma vez que as costas vão para as células sem caixa e são 

colocadas em montes de 8 unidades no supermercado. 

 

Houve grande dificuldade de obtenção do consumo diário de um mesmo acessório consumido 

pelas secções BC e/ou SP e pelas linhas finais. No entanto, tomou-se conhecimento que tais 

acessórios têm um consumo muito esporádico por parte das secções BC e SP, pelo que se decidiu 

reservar 1 fila (mínimo possível) no supermercado para consumo dos acessórios em questão por 
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parte daquelas duas secções. Assim, o consumo daquelas secções não interfere com os consumos 

normalizados das células finais.  

Para acessórios consumidos pela secção de CKD e para os quais a quantidade de peças por 

caixa difere para as linhas finais, fez-se um dimensionamento à parte, uma vez que esta secção 

tem ciclos de produção normalizados. Recomenda-se a consulta da tabela 7 para informação 

acerca dos SNP dos vários clientes. 

 

4.5.5 – Dimensionamento inicial 
 

Foi efectuado o cálculo do número de kanbans para cada acessório e procedeu-se à 

realização de um esboço da forma como seriam distribuídas as caixas no supermercado, podendo 

existir, no máximo, 5 níveis em altura para colocação de caixas. Dada a grande dimensão da 

folha usada para cálculo do número de kanbans, apenas se inclui no Anexo I o resultado do 

dimensionamento. 

 

Chegou-se à conclusão que, para esta solução, seria necessário a construção de um 

supermercado com 7 metros de comprimento por 1,2 metros de largura, o que impossibilitou que 

esta solução fosse efectivamente adoptada devido ao espaço de que se dispunha.  

Tornou-se então necessário efectuar algumas reformulações. Essas reformulações passaram 

essencialmente pela análise cuidada de quais seriam de facto os acessórios que deveriam 

funcionar num sistema caixa cheia – caixa vazia e quais os acessórios que poderiam funcionar em 

sequência. 

 

4.5.6 – 1ª Reformulação 
 

4.5.6.1 – Definição dos acessórios a funcionar num sistema caixa cheia-
caixa vazia 
 

Um sistema do tipo caixa cheia – caixa vazia faz mais sentido nos acessórios de maior 

consumo ou de consumo regular. Assim, um dos critérios pensados para determinar quais as 

referências de acessório em que faria sentido aplicar um sistema deste tipo foi determinar, 

através de uma análise de Pareto, quais os acessórios que representavam cerca de 80% do 

consumo durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março: 
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Tabela 18 - Análise de Pareto para determinação dos acessórios de maior consumo médio. 

Referência Designação Consumo médio Percentagem Acumulado 

8 700 703 129 Ligação de mangueira 481140 41,1% 41,1% 

8 708 107 023 Vela de ignição 277740 23,7% 64,8% 

8 707 406 072 Pressostato diferencial 52380 4,5% 69,3% 

8 705 402 166 Costas cravadas 42120 3,6% 72,9% 

8 708 107 012 Vela de ignição 42000 3,6% 76,4% 

8 705 705 050 Peça adaptadora 36120 3,1% 79,5% 

8 708 107 010 Vela de ignição 34260 2,9% 82,5% 

8 708 107 011 Vela de ignição 33780 2,9% 85,3% 

8 700 715 360 Tubo ligação água quente 18480 1,6%  

8 705 405 078 Aparadeira 16800 1,4%  

Press. L6 1 Pressostato diferencial 16020 1,4%  

8 701 302 126 Protecção do ventilador 15120 1,3%  

8 707 204 011 Ventilador 11700 1,0%  

Press. c/ fio 1 Pressostato com fio 10620 0,9%  

8 707 406 073 Pressostato diferencial 10200 0,9%  

8 705 402 170 Costas rebitadas 9360 0,8%  

8 701 302 164 Grelha rebitada 6000 0,5%  

8 705 402 171 Costas rebitadas 5160 0,4%  

8 705 402 165 Costas cravadas 4680 0,4%  

8 700 705 674 Peça de ligação 3480 0,3%  

8 707 406 074 Pressostato diferencial 3180 0,3%  

8 707 406 050 Pressostato diferencial 3000 0,3%  

8 700 000 060 Placa intermediária 2580 0,2%  

8 705 505 545 Peça adaptadora 2520 0,2%  

8 705 405 073 Aparadeira 2460 0,2%  

8 707 200 007 Microswitch 2400 0,2%  

8 700 703 159 Ligação de mangueira 2280 0,2%  

8 700 715 177 Ligação de mangueira 2040 0,2%  

8 707 406 078 Pressostato diferencial 1980 0,2%  

8 705 405 079 Aparadeira 1680 0,1%  

8 707 206 451 Limitador de temperatura 1620 0,1%  

8 707 406 057 Pressostato diferencial 1620 0,1%  

8 707 204 001 Ventilador 1560 0,1%  

8 704 401 035 Circuito de ignição 1260 0,1%  

Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 1200 0,1%  

8 707 406 080 Pressostato diferencial 1140 0,1%  

8 700 706 127 Tubo de ligação completo 1020 0,1%  

8 700 715 415 Tubo de ligação completo 1020 0,1%  

8 700 715 416 Tubo de ligação completo 1020 0,1%  
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8 707 406 096 Fluxostato completo 900 0,1%  

8 707 204 061 Ventilador 780 0,1%  

8 707 206 184 Limitador de temperatura 660 0,1%  

8 707 207 235 Caixa de comando 660 0,1%  

8 707 206 452 Limitador de temperatura 600 0,1%  

8 707 207 234 Caixa de comando 600 0,1%  

Press. L6 3 Pressostato diferencial 600 0,1%  

8 704 401 080 Circuito de ignição 540 0,0%  

Press. L6 2 Pressostato diferencial 480 0,0%  

8 707 406 088 Pressostato diferencial 420 0,0%  

8 707 206 204 Limitador de temperatura 360 0,0%  

8 707 406 081 Pressostato diferencial 300 0,0%  

Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 300 0,0%  

Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 300 0,0%  

8 707 406 087 Pressostato diferencial 300 0,0%  

8 707 206 039 Regulador de temperatura 240 0,0%  

8 707 204 032 Ventilador 240 0,0%  

8 707 406 082 Pressostato diferencial 180 0,0%  

Press. L8 2 Pressostato diferencial 0 0,0%  
 

Logo, por este critério, seriam os acessórios a negrito, os escolhidos para funcionarem num 

sistema caixa cheia – caixa vazia. 

No entanto, o facto de um acessório apresentar um grande consumo num dado período de 

tempo não implica que tenha um consumo regular diário, podendo o grande consumo estar 

associado à ocorrência de picos. Ora, como um sistema caixa cheia – caixa vazia faz mais 

sentido em produtos que apresentam um consumo regular, escolheu-se outro critério para 

determinar os acessórios a funcionar neste sistema – acessórios que sejam consumidos todos os 

dias. Analisou-se por isso planos de produção de vários dias, tendo-se chegado à conclusão que 

os seguintes acessórios são consumidos todos os dias pelos clientes da secção das preparações: 

• 8 700 703 129 – Ligação de mangueira 

• 8 708 107 023 – Vela de ignição 

• 8 708 107 011 – Vela de ignição 

• 8 708 107 012 – Vela de ignição 

• 8 708 107 010 – Vela de ignição 

• 8 705 402 170 – Costas rebitadas 

• 8 705 402 166 – Costas cravadas 

• 8 700 000 060 – Placa intermediária 

• 8 707 406 072 – Pressostato diferencial 

• 8 707 406 073 – Pressostato diferencial 
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• 8 700 715 360 – Tubo ligação água quente 

• 8 705 405 078 – Aparadeira 

• Press. c/ fio 1 – Pressostato c/ fio 

• 8 705 705 050 – Peça adaptadora  

• Press. L6 1 – Pressostato diferencial 

 

Logo, foram estes os acessórios escolhidos a priori para funcionamento em sistema caixa 

cheia – caixa vazia. Contudo, ao efectuar esta análise, concluiu-se que certas famílias de 

acessórios ficavam com apenas um acessório a não funcionar no sistema caixa cheia – caixa 

vazia, tendo-se adoptado por isso também um sistema caixa cheia – caixa vazia para esses 

acessórios. 

 

4.5.6.2 – Definição dos acessórios a funcionar em sequência 
 

Decidiu-se por isso que os restantes acessórios seriam colocados em sequência no 

supermercado, desde que fossem da mesma família e consumidos pelo mesmo cliente, 

quando este consumisse também em sequência. Perante este critério, ficaria uma fila em 

supermercado para funcionamento em sequência das seguintes famílias de acessório: 

 

• Caixas de comando 

• Pressostatos (para a Linha 5) 

• Pressostatos (para a Linha 6) 

• Pressostatos (para a Linha 8) 

• Limitadores de temperatura (para CKD) 

• Limitadores de temperatura (para BC) 

• Circuitos de ignição 

• Ventiladores 

• Pressostatos (para SP) 

 

Donde apenas se conseguiu uma redução em cerca de 1 metro no comprimento do 

supermercado, o que não era ainda suficiente. 

4.5.7 – 2ª Reformulação 
 

É sabido que a teoria nem sempre se traduz na prática. Em particular, a quantidade de 

kanbans proveniente dum resultado teórico onde são considerados os piores casos nem sempre se 

justifica numa implementação. Posto isto, chegou-se à conclusão que outra das medidas que 
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permitiria reduzir a área ocupada pelo supermercado era reduzir a quantidade de kanbans 

calculada, levando assim a uma 2ª reformulação do supermercado de produto acabado.  

Efectuou-se uma análise crítica aos resultados obtidos juntamente com o chefe da secção 

das preparações, já que é este que possui o maior conhecimento prático da secção. Promoveu-se 

assim o envolvimento dos colaboradores (um dos princípios BPS). O chefe da secção, com base 

nos resultados teóricos que lhe foram apresentados, com base no historial da secção e com base 

no nível actual de stocks dos vários acessórios na estante de produto acabado (que, embora não 

se tratando de um supermercado, representava um ponto de consumo), sugeriu algumas 

correcções nas quantidades de kanbans. Com esta reformulação  conseguiu-se uma redução em 

cerca de 3,5 metros no comprimento do supermercado, ficando este com apoximadamente 3,5 

metros de comprimento, o que representa uma redução considerável. 

 

Há que frisar o facto de que o único critério possível para se conseguir uma redução do 

espaço ocupado neste contexto é recorrendo ao contacto e à experiência que alguém adquire no 

terreno, a qual permite melhor avaliação crítica dos resultados teóricos. 

 

4.5.8 – Reformulação final 
 

Foi então efectuado um esboço do novo layout com o objectivo de averiguar qual seria, 

aproximadamente, o comprimento possível para um supermercado. Concluiu-se que havia 

espaço para ter um supermercado com cerca de 4 metros de comprimento, significando que se 

possuía ainda 0,5 metros livres para supermercado.  

Por conseguinte no sentido de garantir o máximo possível de disponibilidade das diversas 

referências de acessório aproveitando o espaço disponível na secção, foi feita uma 

reformulação final. 

Optou-se agora por definir um sistema do tipo caixa cheia–caixa vazia para acessórios que 

numa análise anterior tinham sido escolhidos para funcionarem em sequência. Para tal, 

analisou-se a lista de acessórios em questão: 

 

• Caixas de comando 

• Pressostatos (para a Linha 5) 

• Pressostatos (para a Linha 6) 

• Pressostatos (para a Linha 8) 

• Limitadores de temperatura (para CKD) 

• Limitadores de temperatura (para BC) 

• Velas de ignição (para BC) 

• Costas (para BC) 
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• Circuitos de ignição 

• Ventiladores 

• Pressostatos (para SP) 

 

O critério usado para seleccionar quais destes acessórios teriam um funcionamento do tipo 

caixa cheia – caixa vazia foi através da regularidade dos seus consumos. Mais uma vez, com o 

conhecimento do chefe da secção, colocou-se em 1º lugar a família de acessórios que 

apresentava o comportamento mais regular no que diz respeito ao seu consumo: 

 

1º - Pressostatos (para a Linha 6) 

2º - Pressostatos (para a Linha 5) 

3º - Limitadores de temperatura (para CKD) 

4º - Limitadores de temperatura (para BC) 

5º - Ventiladores 

6º - Circuitos de ignição 

7º - Pressostatos (para a Linha 8) 

8º - Pressostatos (para SP) 

9º - Velas de ignição (para BC) 

10º - Caixas de comando 

11º - Costas (para BC) 

 

Através destes dados, foi-se escolhendo um funcionamento caixa cheia – caixa vazia pela 

ordem de regularidade de consumo até fazer com que o supermercado atingisse os 4 metros 

de comprimento. Consequentemente, ficou decidido que apenas as seguintes famílias de 

acessório funcionariam por sequência no supermercado de produto acabado: 

 

• Ventiladores 

• Circuitos de ignição 

• Pressostatos (para a Linha 8) 

• Pressostatos (para SP) 

• Caixas de comando 

• Costas (para BC) 

• Velas de ignição (para BC)   

 

Será importante referir uma escolha que foi feita para os ventiladores: a grande dimensão 

dos ventiladores limita a quantidade por caixa apenas a 6 unidades na maior caixa. Numa fila 

do supermercado cabem apenas duas caixas das maiores (12 ventiladores) e ultimamente tem-
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se assistido a picos de consumo na ordem das 15 unidades, pelo que se achou por bem dedicar 

não uma, mas sim duas filas aos ventiladores no supermercado. Note-se que todos os outros 

acessórios em sequência no supermercado têm apenas uma fila reservada. 

 

No final ficou-se então com um supermercado de produto acabado com as seguintes 

dimensões: 

 

• 4 metros de comprimento 

• 1,2 metros de largura 

A razão peça qual foi escolhido o valor de 1,2 metros para a largura está relacionada com 

o facto de este valor ser um múltiplo inteiro de qualquer uma das caixas.  

 

No Anexo I encontra-se o resultado do dimensionamento do supermercado com o número 

de kanbans definido com a reformulação final.  

É importante referir que ao efectuar a reformulação alterou-se para 2 a quantidade de 

caixas dos acessórios cujo resultado tinha dado 1 na primeira análise, pois pretende-se um 

sistema de 2 caixas. 

 

 

4.6 – Dimensionamento do supermercado de componentes 
 

Conforme foi referido na apresentação do projecto, muitos dos componentes necessários 

para produção encontravam-se em locais muito afastados da secção das preparações, o que 

obrigava a constantes deslocações dos operadores, nas quais era desperdiçado muito tempo.  

Se o abastecimento dos postos de trabalho for realizado por um elemento dedicado (neste 

caso, o milk run interno que se pretende implementar), todo aquele desperdício de tempo é 

eliminado dos operadores. Contudo, o tempo de ciclo do milk run resulta num valor elevado, 

devido às distâncias que necessita de percorrer para chegar aos locais onde pode obter os 

componentes.  

Como tal, torna-se crucial a disponibilidade de todos os componentes usados para produção 

num local próximo da secção, donde são transportados (quando necessário) para o bordo de 

linha. Esse local é vulgarmente designado por “supermercado de componentes” e é alvo deste 

capítulo a exposição da metodologia seguida para o dimensionamento do supermercado de 

componentes da secção das preparações. 

 

Dada a existência de um limite apertado da área disponível na secção, optou-se por incluir 

no supermercado de componentes apenas as peças vindas de armazém. As peças vindas de 
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outras secções da fábrica seriam transportadas dos supermercados de produto acabado dessas 

secções directamente para o bordo de linha da secção das preparações pelo milk run interno. 

Tal decisão foi tomada pelo facto de o armazém apresentar um tempo de reposição elevado (2 

horas) face ao tempo que o milk run interno necessita para trazer materiais de outras secções da 

fábrica para a secção das preparações (cerca do tempo de ciclo previamente estimado - 15 

minutos). 

 

4.6.1 – Cálculo da quantidade de componentes necessária 
 

O cálculo da quantidade de componentes foi então efectuado com base em 2 parâmetros: 

• Consumo dos acessórios pais 

• Tempo de reposição do armazém 

 

Assim, a quantidade de um determinado componente em supermercado a partir do 

momento em que o pedido é feito ao armazém deve ser, no mínimo, igual ao consumo do(s) 

respectivo(s) acessório(s) pai(s), multiplicados pelo factor_integração do componente, durante 

o tempo de reposição do armazém. Ou seja, para determinado componente, a capacidade do 

supermercado deve ser: 

 

 
(4.5) 

 

Para determinar o valor do consumo dos componentes pensou-se em dois critérios: 

1. Analisar o histórico do consumo diário dos acessórios pais para obter o 

valor máximo (pico) durante determinado período (por exemplo, 3 meses) 

2. Calcular, para cada acessório, o valor máximo devido ao consumo em 

simultâneo por parte dos clientes desse acessório 

 
O critério 1 apenas entra em linha de conta com as tendências, o que nem sempre garante 

total segurança no caso de todos os clientes “puxarem” o mesmo acessório no mesmo instante. 

Por sua vez, o critério 2 cobre situações de possíveis consumos em simultâneo por parte dos 

clientes, garantindo que nunca existirá paragem das secções clientes por falta de componentes.  

Logo, o critério 2 foi o escolhido para a determinação do consumo dos acessórios. 

 

Com base na correspondência entre acessórios e respectivos clientes, com base nos SNP das 

células 1, 2, 3, 4 e CKD e com base na quantidade máxima de produção por unidade de tempo 

nas linhas 5, 6 e 8, calculou-se o consumo para o mesmo período de tempo e fez-se a proporção 
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para 2 horas (tempo de reposição do armazém). Para as secções BC e SP não se considerou 

nenhum valor para o consumo durante um certo período de tempo, uma vez que estas secções 

não têm um tempo certo para a embalagem dos produtos.  

De seguida foi feito o cruzamento entre componentes e acessórios com o objectivo de 

verificar se determinado componente fazia parte de mais do que um acessório com possibilidade 

de serem consumidos no mesmo instante. Para componentes onde esta situação se verificou, os 

consumos foram somados. Note-se que esta soma não foi efectuada para componentes 

pertencentes a acessórios consumidos em sequência, pois um consumo em sequência implica o 

consumo de um acessório de cada vez! 

Os resultados obtidos foram multiplicados pelo factor_integração de cada componente, 

donde se chegou à quantidade máxima consumida durante as 2 horas.  

 

4.6.2 – Cálculo da quantidade de caixas necessária 
 

Definindo o tipo de caixa para cada componente e, através das dimensões das caixas, seria 

possível determinar a área necessária para a construção do supermercado de componentes. 

Conforme foi referido num capítulo anterior, toda a operação de repacking (passagem de peças 

para outras caixas) representa desperdício. Como também já foi referido, o abastecimento do 

bordo de linha com peças de armazém é feito desde o supermercado de componentes. Logo, a 

escolha do tipo de caixa e a quantidade por caixa para cada peça no supermercado de 

componentes devem ser, como principal objectivo, iguais às definidas para o bordo de linha. Por 

outro lado, uma vez que se escolheram caixas de pequena dimensão para os componentes no 

bordo de linha, a escolha das mesmas caixas para o supermercado de componentes permite 

optimizar o espaço ocupado por este. 

 

Contudo, existiram dois motivos que impossibilitaram escolher livremente quer o tipo de 

caixa, quer a quantidade por caixa. Em primeiro lugar, muitos dos componentes usados na 

secção das preparações são também usados noutras secções da fábrica, pelo que o tipo de caixa 

e a quantidade por caixa tem de ser a mesma para todas as secções. Em segundo lugar, o 

armazém não se dispõe a realizar o repacking de componentes, enviando o material para as 

secções tal qual chega do fornecedor. 

Posto isto, tentou-se obter informação junto do armazém acerca do tipo de caixa e 

quantidade por caixa para cada componente. Esta informação permitiu então determinar a 

quantidade de caixas necessária para cada componente através da expressão 4.5 . O resultado 

pode ser visto no Anexo J. 
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Para os componentes cujos acessórios são consumidos pelas secções BC ou SP (as quais não 

têm consumo definido), optou-se a priori por reservar apenas 1 fila (mínimo possível) no 

supermercado. 

 

4.6.3 – Cálculo da área necessária 
 

Para o cálculo da área necessária ao supermercado, analisou-se o layout e chegou-se à 

conclusão que o valor máximo de largura aconselhável era de 1,4 metros. Para poder continuar 

esta tarefa, restou analisar a dimensão das várias caixas. Apenas as dimensões das caixas 

standard BOSCH (BB, B, KP, GP e LF) eram já conhecidas. Logo, foram efectuadas medições às 

restantes caixas. 

 
Perante o valor da caixa com maior comprimento (405 mm), optou-se pela escolha de 1300 

mm para a largura do supermercado, o que permite ter 3 caixas numa fila e mais alguma 

margem. Note-se que para ter 4 caixas daquelas numa fila seriam necessários 1620 mm de 

largura para o supermercado, o que excede os 1400 mm anteriormente definidos como valor 

máximo. 

 

Através dos seguintes parâmetros:  

• Número de caixas necessárias 

• Número máximo de cada caixa por fila 

• Largura das caixas 

• Distribuição das caixas por 5 níveis  

 

Foi estimado o comprimento necessário para o supermercado, tendo-se chegado à 

conclusão que seriam necessários 6,5 metros. Tal valor é demasiado elevado, o que implicou 

uma reformulação deste supermercado, à semelhança do que foi realizado com o 

supermercado de produto acabado. 

Posto isto, foram pensados dois meios para conseguir uma redução da área ocupada: 

• Adoptar um abastecimento em sequência para alguns componentes.  

• Reduzir o número de filas de alguns componentes 
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4.6.4 – Reformulação 
 

4.6.4.1 – Definição dos componentes a serem abastecidos em sequência 
 

Como critério para escolha dos componentes a serem abastecidos em sequência, no 

sentido de garantir uniformidade, considerou-se os componentes pertencentes aos acessórios 

que antes haviam sido escolhidos para funcionar também em sequência no supermercado de 

produto acabado: 

 

• Ventiladores 

• Circuitos de ignição 

• Pressostatos (para a Linha 8) 

• Pressostatos (para SP) 

• Caixas de comando 

• Costas (para BC) 

• Velas de ignição (para BC)   

 

Contudo, segundo este critério, não poderiam ser abastecidos em sequência os 

componentes dos seguintes acessórios: 

 

• Pressostatos (para SP) 

• Pressostatos (para a Linha 8) 

• Velas de ignição 

 

pois os componentes destes acessórios fazem parte de outros acessórios cujo 

funcionamento não era em sequência. Assim, o abastecimento em sequência tornou-se 

possível apenas para componentes das seguintes famílias de acessório: 

 

• Ventiladores 

• Circuitos de ignição 

• Caixas de comando 

 

Logo, optando por abastecimento em sequência apenas para componentes da mesma 

família, escolheu-se um abastecimento em sequência para os seguintes componentes: 

 

• 8 704 404 005 e 8 704 404 015 – circuitos de ignição 
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• 8 705 705 052, 8 705 705 002 e 8 701 302 177 – chapas/placas do ventilador 

• 8 704 401 298 e 8 704 401 299 – cabos de ignição 

• 8 707 206 430 e 8 707 206 460 – sensores de temp. 

 

Reservando apenas uma fila para cada uma destas famílias de componentes, conseguiu-se 

uma diminuição em 5 filas no supermercado de componentes. 

 

4.6.4.2 – Redução do número de filas  
 

Os componentes seleccionados para se efectuar uma redução no número de filas foram 

aqueles onde o número de filas calculado era superior ao número de filas adoptado para os 

acessórios pais, aquando do dimensionamento do supermercado de produto acabado. 

Analisou-se então os componentes para os quais estava reservada mais do que uma fila no 

supermercado de componentes, bem como o número de filas reservadas aos acessórios que 

consumiam estes componentes no supermercado de produto acabado:  

 
Tabela 19 - Relação entre o número de filas reservadas aos componentes no supermercado de componentes 

e o número de filas reservado aos acessórios pais no supermercado de produto acabado. 

Componentes Nrº filas  Acessórios pais Nrº filas 
8 700 703 082 – 

Ligação de 
mangueira 

2  8 700 703 129 – Ligação de 
mangueira 

3 

8 707 406 067 - 
PRESSOSTATO 

DIFERENCIAL 15L 

2  Press. L5 3 1 

Press. L5 4 1 

8 707 206 385 - 
Limitador de 
temperatura 

2  8 700 715 360 - Tubo de ligação 
de água quente 

1 

8 700 715 360 - Tubo de ligação 
de água quente (para BC) 

1 

8 700 715 177 - Tubo de ligação 
compl. 

1 

8 705 405 076 – 
Aparadeira 

4  8 705 405 078 - Aparadeira 1 

8 707 406 048 - 
Pressostato 
diferencial 

2  Press. L5 1 1 

Press. L5 2 1 

8 716 771 516 - 
Adaptador p/ 

chaminé 

2  8 705 705 050 - Peça adaptadora 
para chaminé 

2 

8 705 505 545 - Peça adaptadora 
para chaminé 

1 

8 700 703 061 - 
Ligação de 
mangueira 

2  8 700 703 159 – Ligação de 
mangueira 

1 
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8 704 401 301 - 
Circuito 24V 

2  Press. L5 2 1 

Press. L5 4 1 

8 701 201 031 – 
Grampo p/ 
adaptador 

2  8 705 505 545 - Peça adaptadora 
para chaminé 

1 

8 701 302 163 - 
Chapa de 

protecção da 
frente 

2  8 701 302 164 – Grelha rebitada 1 

8 705 405 070 – 
Aparadeira 

4  8 705 405 073 - Aparadeira 1 

8 705 405 077 – 
Aparadeira 

8  8 705 405 079 - Aparadeira 1 

 
 

De acordo com o critério definido, foi reduzido o número de filas dos seguintes 

componentes, de tal forma a ficar com o mesmo número de filas dos acessórios pais no 

supermercado de produto acabado: 

• 8 705 405 076 – Aparadeira (1 fila) 

• 8 700 703 061 - Ligação de mangueira (1 fila) 

• 8 701 201 031 – Grampo p/ adaptador (1 fila) 

• 8 701 302 163 - Chapa de protecção da frente (1 fila) 

• 8 705 405 070 – Aparadeira (1 fila) 

• 8 705 405 077 – Aparadeira (1 fila) 

 

Depois de ser ter adoptado o funcionamento em sequência para algumas famílias de 

componentes e de se ter reduzido o número de filas, conseguiu-se uma redução do 

comprimento do supermercado de componentes em cerca de 1,5 metros, passando a ter as 

seguintes dimensões: 

• 5 metros de comprimento 

• 1,3 metros de largura 

O que, de acordo com o layout, representa um valor aceitável face à área disponível. 

 

No Anexo J pode ser encontrado o número de caixas e filas para cada um dos componentes 

no supermercado de componentes, após a reformulação. 
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4.7 – Alteração do layout da secção 
 

Depois de se ter feito a reafectação da produção aos postos de trabalho e de se ter 

dimensionado bordos de linha e supermercados, ficou conhecida a área necessária para estes 

elementos do layout. Passou-se por isso à definição do novo layout na secção das preparações. 

 

4.7.1 – Disposição dos postos de trabalho 
 

Como se sabe, a forma de uma secção em “U” traz benefícios tais como 

• Melhor aproveitamento do espaço disponível 

• Facilidade de comunicação entre operadores 

• Facilidade para um operador trocar de posto 

 

Sendo assim, a disposição escolhida para os postos da secção das preparações foi em forma 

de “U”, tal como se encontravam no início do estágio. 

 
Figura 19 - Disposição dos postos de trabalho no novo layout da secção das preparações. 

 
 

4.7.2 – Estruturas adicionais 
 

A secção que foi alvo de estudo apresenta a particularidade de qualquer acessório passar 

apenas por um único posto de trabalho. Por conseguinte, a produção nesta secção não se traduz 

num fluxo de materiais que é habitual encontrar-se - início num posto, percorrendo todos os 

restantes até chegar a um local onde se encontra todo o produto acabado. Sendo assim, o facto 

de passar a existir um milk run interno na secção exige que qualquer lote de acessórios seja 

mantido junto ao posto de trabalho onde foi produzido, até que o milk run, ao efectuar a sua 
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rota normalizada, passe no posto, recolha o produto acabado e o transporte até ao 

supermercado. 

Como foi possível verificar aquando da definição dos bordos de linha, a diversidade e 

quantidade de componentes que era necessário ter no bordo de linha de alguns postos ocupava 

todo o espaço, sendo este insuficiente em alguns casos. Tal situação impossibilitou a criação de 

um espaço em bordo de linha para colocar caixas vazias onde serão colocados acessórios 

produzidos, caixas com acessórios produzidos e caixas de componentes vazias para serem 

reabastecidas. 

Desta forma, surgiu a necessidade de incluir no layout estruturas adicionais para contemplar 

estes aspectos. Obviamente, que a localização mais favorável para estas estruturas será junto 

aos postos de trabalho (ao alcance do operador). 

 

As figuras seguintes ilustram a estrutura projectada: 

 

 
Figura 20 - Estruturas adicionais – Vista frontal. 
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Figura 21 - Estruturas adicionais – Vista lateral. 

 
Para melhor aproveitamento de espaço, o valor escolhido para a profundidade da estrutura 

foi o valor do bordo de linha mais profundo (1300mm).  

Uma vez que os operadores trabalham sentados e que esta estrutura se encontra ao lado do 

posto de trabalho, o dimensionamento foi feito por forma a que o 3º nível da estrutura (caixas 

para produto acabado) não se encontre demasiado alto nem que o 1º nível (retorno) não se 

encontre demasiado baixo. 

Optou-se por colocar a rampa de produto acabado ao nível da bancada de trabalho para 

facilitar a colocação de caixas cheias, uma vez que esta representa a operação mais difícil para 

o operador. 

A rampa de retorno de caixas vazias de componentes foi colocada no nível mais baixo, uma 

vez que se pode simplesmente largar a caixa a alguma distância da rampa, não obrigando a um 

grande abaixamento por parte do operador. 

A largura para as rampas e foi tal que permitisse o uso da caixa de maiores dimensões (LP). 

 

4.7.3 – Estante de componentes 
 

O espaço disponível no bordo de linha impossibilitou que a grande diversidade de peças de 

muito pequena dimensão (parafusos, anilhas, rebites, …) permanecesse constantemente no 

bordo de linha dos postos 8 e 4. Por outro lado, tal como foi referido na secção 4.4, encontra-
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se fora de questão o operador logístico efectuar a contagem deste tipo de peças em cada 

ciclo. 

Consequentemente, optou-se por incluir no layout uma estante onde estaria aquele tipo 

de peças, sendo o seu abastecimento ao posto de trabalho realizado pelo operador. 

Nesta estante usar-se-ão apenas caixas do tipo BB (menor dimensão), tendo duas caixas 

para cada referência de componente. 

 

Listou-se e contou-se o número de componentes que são necessários: 

• 8 703 401 103 - PARAFUSO PARA CHAPA 

• 8 702 304 001 - Bucha pass. Cabos 

• 8 713 403 016 - Parafuso plástico 

• 8 713 406 118 - Tampa p/ peça de alumínio 

• 8 713 401 058 - Parafuso de cabeça cónica 

• 8 710 405 013 - REBITE CEGO P/ VEDAÇAO 

• 8 700 303 024 - Anilha de vedação 

• 8 700 405 135 -  Rebite cego 

• 8 713 309 026 - Porca de chapa 

• 2 918 140 417 - Parafuso para chapa 

• 8 703 403 080 - Parafuso plástico 

• 2 910 641 118 - Parafuso de cabeça oval 

• 2 910 612 424 - Parafuso para chapa 

• 8 703 401 092 - Parafuso de cabeça oval 

• 2 910 642 115 - Parafuso de cabeça oval 

• 8 700 205 133 - O-Ring 15,88x2,62 

• 8 700 205 134 - O-Ring 17x2 

• 8 700 205 023 - O-Ring 12,37x2,62 

• 8 700 205 135 - O-Ring 19x2,1 

 

Efectuou-se o dimensionamento da estante tal como as seguintes figuras ilustram. 
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Figura 22 - Estante de componentes – Vista frontal. 

 

 
Figura 23 - Estante de componentes – Vista lateral. 
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Esta estante foi projectada com o objectivo de ter o máximo de altura possível, para assim 

ocupar a menor área possível. Cada cavidade será ocupada por duas caixas do mesmo 

componente. 

4.7.4 – Numeração dos postos de trabalho 
 

Tendo definido a disposição dos postos na secção, restou fazer a escolha da localização de 

cada posto. Esta escolha foi feita tendo em conta dois factores: 

• Localização de outra secções da fábrica que fornecem componentes à secção das 

preparações 

• Necessidade que determinados postos de trabalho apresentam para se servirem 

da estante de componentes projectada 

 

A existência de uma rota normalizada para abastecimento dos postos de trabalho faz com 

que a localização dos postos onde são usados componentes fornecidos por outras secções da 

fábrica seja afectada pela localização dessas mesmas secções. 

Para escolher a numeração dos postos foi feito um esquema onde se representou a 

localização de outras zonas na fábrica onde o milk run tem de se deslocar na sua rota em 

relação aos postos da secção das preparações. A partir daí, numerou-se os postos onde são 

usados componentes vindos de outras secções com os seguintes objectivos:  

1. Evitar que o milk run tenha de regressar a um posto por onde já passou na secção 

das preparações 

2. Fazer com que o milk run possa deixar num posto os componentes que traz de 

outras secções da fábrica, o mais cedo possível 

 

A razão do objectivo 1 é evitar que existam rotas em vazio, pois representam desperdício. 

O objectivo 2 foi definido para que o milk run efectue o mínimo de troços de rota possível a 

transportar material vindo de outras secções da fábrica. 

 

Uma vez que os postos 8 e 4  se irão servir da estante de componentes, é vantajoso que 

esta se encontre equidistante dos dois postos. 

Ficou assim definida a seguinte numeração para os postos: 
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Figura 24 - Numeração dos postos no novo layout da secção das preparações. 

 
A traço vermelho encontra-se a rota do milk run. Como se pode observar, as costas e os 

tubos de cobre são logo deixados nos postos 3, 4 e 14. O posto 8 fica situado junto à estante 

de componentes de pequena dimensão. No posto 8 podem ser deixados os grampos pintados 

vindos da secção da pintura.  

 

4.7.5 – Colocação de supermercados 
 

A localização dos supermercados foi definida com base na área de que necessitam.  

 

Na figura 3.14 pode ser visto o layout futuro da secção das preparações. 
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Figura 25 - Novo layout da secção das preparações. 

 
 
 

4.8 – Definição de rota e trabalho normalizado do operador 
logístico 
 

A definição da rota do milk run interno e a definição das tarefas que irá efectuar foram 

dois trabalhos realizados em paralelo.  

Começou-se por listar todos os pontos o milk run terá de efectuar paragens para 

realização de tarefas. Trata-se de 16 pontos de paragem. Depois, foram analisadas as tarefas 

a efectuar em cada um desses pontos.  

De acordo com a finalidade de cada tarefa, definiu-se a ordem pela qual essas tarefas 

deveriam ser executadas, donde se efectuou um esboço do caminho a percorrer pela fábrica e 

pela secção das preparações. 

 

Após ter sido realizado um esboço da rota do milk run, decidiu-se medir o tempo de ciclo 

do milk run, com o objectivo de confirmar o tempo de ciclo que antes havia sido estimado 

para o dimensionamento dos bordos de linha (aproximadamente 15 minutos). Foi assim feita 

uma simulação no terreno com o objectivo de medir o tempo de deslocações e operações 

realizadas em cada ponto de paragem. Chegou-se a um valor do tempo de ciclo de 14 minutos 

e 50 segundos, o que, de facto, vai de encontro ao valor que se tinha previsto anteriormente. 
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Foi desenhada a rota do milk run e criada a folha do trabalho normalizado com os 

seguintes dados: 

• Rota do milk run 

• Locais de paragem 

• Tarefas necessárias 

• Tempos das tarefas 

• Tempos de deslocamento 

 

A folha de trabalho normalizado do milk run e a sua rota podem ser encontradas no Anexo 

L. 

 

4.9 – Redefinição do fluxo de informação 
 

O fluxo de informação é, sem dúvida, uma peça fundamental em qualquer sistema, razão 

pela qual este ponto foi contemplado neste projecto. Um processo tem a si associado um fluxo 

de informação. Esse fluxo de informação representa uma troca de informação entre vários 

intervenientes, tendo cada um deles um papel fundamental na ocorrência do processo.  

 

Neste capítulo é apresentado o fluxo de informação que tem que existir para a execução de 

vários processos no contexto do sistema pull implementado. 

 

Para o estudo do fluxo de informação, partiu-se do Value Stream Design feito no início do 

projecto (ver secção 4.1).    

 
 



91 
 

 

 
Figura 26 - Value Stream Design e zonas onde existe fluxo de informação. 

 
 

“Swimlane diagrams have become very popular because they highlight the relevant 

variables – who, what, and when – in a simple notation that requires little or no training to 

understand.” (A. Sharp & P. McDermott, 2001) 
 

Partindo deste Value Stream Design, foram identificadas as zonas onde existe troca de 

informação, as quais se encontram assinaladas com números. Concluiu-se que, de facto, a 

ocorrência de um processo está associada a uma ou mais zonas onde é trocada informação. Na 

verdade, poder-se-á afirmar que tudo isto representa: 

• Um sistema 

• onde é trocada informação 

• entre vários intervenientes (actores), 

• necessária à ocorrência de um processo. 
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Este cenário justificou, por isso, o uso de uma ferramenta já conhecida para a definição e 

representação do fluxo de informação nesta parte da cadeia - modelos do tipo swimlane. 

 

Começou-se por estabelecer a correspondência entre zonas onde existe fluxo de 

informação e processos que requerem tal fluxo para poderem ocorrer:  

 
Tabela 20 - Correspondência entre processos do sistema e zonas onde há fluxo de informação. 

Processo Zonas 
Satisfazer pedido dos clientes da secção das preparações 1 e 2 

Abastecer bordo de linha da secção das preparações 3 
Abastecer supermercado de componentes da secção das preparações 4 

Produzir tubos de cobre para a secção das preparações 5 
Produzir grampos pintados para a secção das preparações 6 
Produzir costas ou suportes para a secção das preparações 7 

 
Posteriormente, tendo em conta os vários intervenientes que trocam informação no sistema, 

procedeu-se à definição do fluxo de informação necessário à ocorrência de cada um dos 

processos, tal como os seguintes modelos indicam: 

 

 
Figura 27 - Fluxo de informação associado ao processo “Satisfazer pedido dos clientes da secção das 

preparações”. 

 
Neste caso, o milk run do cliente da secção das preparações dá a ordem a de produção 

através do kanban. Por sua vez, o milk run interno da secção das preparações encarrega-se de 

movimentar o kanban do acessório no sequenciador de produção existente no posto onde é 

produzido esse acessório. Quando o lote do acessório se encontra preparado, o operador que o 

produziu coloca-o na rampa de produto acabado, fornecendo ao milk run interno da secção das 
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preparações a informação de que o acessório já está pronto a colocar no supermercado de 

produto acabado. 

 
Figura 28 - Fluxo de informação associado ao processo “Abastecer bordo de linha da secção das 

preparações”. 

 
Para abastecer o bordo de linha da secção das preparações, é necessário que o milk run saiba 

que tem de abastecer (caixa vazia na rampa de retorno) e quais os componentes que é necessário 

abastecer, através da recolha das caixas.  

 
 

 
Figura 29 - Fluxo de informação associado ao processo “Abastecer supermercado de componentes da 

secção das preparações”. 

 
A informação é enviada pelo milk run da secção das preparações ao armazém pelo SAP. 

Posteriormente, é despoletado um conjunto de processos internos ao armazém (que não são alvo 

deste estudo) para responder ao pedido efectuado pela secção das preparações. 
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Figura 30 - Fluxo de informação associado ao processo “Produzir tubos de cobre para a secção das 

preparações”. 

 
Quando é necessária a produção de tubos de cobre para a secção das preparações, o milk run 

interno coloca o kanban no sequenciador da secção dos tubos de cobre (S843), dando ordem de 

produção. Posteriormente, ocorre um fluxo de informação interno à S843 semelhante ao da 

secção das preparações quando é necessário satisfazer um pedido dos seus clientes. 

 
 

 
Figura 31 - Fluxo de informação associado ao processo “Produzir grampos pintados para a secção das 

preparações”. 

 
Neste caso passa-se a mesma que coisa que na secção de tubos de cobre. A única diferença é 

que em vez de se ter o milk run da S843, tem-se o milk run da S831. 

 
 



95 
 

 

 
Figura 32 - Fluxo de informação associado ao processo “Produzir costas ou suportes para a secção das 

preparações”. 

 
Conforme já foi referido, na S822 não existe um sequenciador onde é colocado um kanban 

que é posteriormente transferido para sequenciadores de produção pelo milk run essa secção.  

O controlo da produção na secção é feito por gestão visual, sendo a verificação do stock a 

informação necessária.  

 

 

4.10 – Revisão do trabalho normalizado dos milk run das células 
finais 
 

Os ciclos de produção das células 1, 2, 3 e encontram-se normalizados (16 unidades) como 

foi referido anteriormente. Por conseguinte, também os seus milk run têm rotas normalizadas, 

iguais em todos os ciclos, bem como tempos de rota definidos (aproximadamente 15 minutos). 

Nestas condições, o picking de materiais realizado pelos milk run daquelas células encontra-se 

limitado em termos de quantidade em cada ciclo. Logo, em cada ciclo, o milk run deveria 

efectuar o picking de 16 unidades do acessório, ou, no máximo, 32 unidades (2 ciclos de 

produção). No entanto, como foi referido anteriormente, ocorriam alguns desvios em relação ao 

trabalho normalizado, ao nível do picking de alguns acessórios feitos na secção das preparações. 

Por exemplo, em determinadas alturas, um milk run de uma das células finais retirava 2 ou até 3 

caixas de ligações de mangueira, sendo que cada caixa continha 32 mangueiras (quantidade 

equivalente a 4 ciclos de produção e 6 ciclos de produção na célula final, respectivamente), 

provocando um rápido esvaziamento do supermercado. Mais ainda, as ligações de mangueira não 

eram consumidas em todos os ciclos de produção. Esta situação traduz-se num problema para a 

secção das preparações. Os operadores, ao verificarem que foram consumidas caixas de ligação 

de mangueira através de controlo visual, encarregavam-se de repor esse material, vendo-se 
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obrigados a deixar de parte a produção de outros acessórios que iam sendo consumidos. Por 

outro lado, daqui resultavam situações de excesso de stock, já que passa a existir produção para 

a estante de produto acabado da secção das preparações quando existe também material no 

bordo de linha do cliente que não está a ser gasto.  

 

Procurou-se por isso descobrir a razão pela qual estas situações ocorriam. Em diálogo com os 

próprios milk run, estes referiram que retiram da estante aquela quantidade para não terem de 

efectuar paragens na secção das preparações em todos os ciclos que efectuam, argumentando 

que se o fizessem ocorreriam atrasos nas suas rotas. De facto, esta afirmação tem lógica. Porém, 

em contacto com o departamento Logística Interna, tomou-se conhecimento que a definição das 

rotas dos milk run foi feita de forma a possibilitar uma paragem na secção das preparações em 

todos os ciclos, sem que isso provoque atrasos.  

 

Visto a situação exposta representar um problema que afecta também a secção das 

preparações, alvo de estudo deste projecto, justifica-se a necessidade de revisão do trabalho 

normalizado dos milk run. Essa revisão passa, eventualmente, por um novo estudo e simulação 

das tarefas que o milk run realiza em cada ciclo e, consequentemente, por uma medição do 

tempo necessário à execução dessas tarefas e da rota prevista. Se, efectivamente, o valor desse 

tempo corresponder ao desejado, então existe uma atribuição correcta do trabalho ao milk run, 

sendo que os desvios em relação ao trabalho normalizado estão associados a factores 

comportamentais. Neste caso, deverão sim existir acções de sensibilização, formação ou até 

disciplina dos milk run, no sentido de cumprirem de forma exacta aquele trabalho a que se 

encontram destinados. 
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5  Resultados 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados que se obtiveram com a solução implementada. 
 
 

5.1 – Tempo médio gasto por operador em escrita de etiquetas 
durante 1 hora 
 

O uso correcto de kanbans enquanto elemento do sistema pull, irá evitar que os operadores 

gastem tempo a escrever etiquetas identificadoras dos acessórios Assim, o indicador de 

desempenho “Tempo médio gasto por operador em escrita de etiquetas durante 1 hora” terá o 

valor 0. 

 

5.2 – Número de referências de componentes em caixas não 
standard no posto de trabalho/bordo de linha 
 

Com a definição do tipo de caixas em bordo de linha que foi feita, todas as caixas de 

componentes usadas nos postos de trabalho (bordo de linha) são standard. Assim, é possível ter o 

valor 0 para o indicador de desempenho “Número de referências de componentes em caixas não 

standard no posto de trabalho/bordo de linha”, obtendo o resultado pretendido.  

 

5.3 – Número de referências de componentes a chegar à secção 
em caixas não standard 
 

No final do projecto não foi possível atingir o objectivo para o indicador de desempenho 

“Número de referências de componentes a chegar à secção em caixas não standard”. Isto deveu-se 

ao facto de o armazém ainda não se dispor a enviar determinados componentes em caixas 

standard para as secções. Assim, no final do projecto, o valor deste indicador permaneceu em 19. 

 

5.4 – Tempo médio gasto em repacking durante 1 hora 
 

O facto de não ser possível usar no supermercado de componentes o mesmo tipo de caixas que 

antes tinham sido definidas para o bordo de linha, faz com que sejam necessárias operações de 

repacking. Por conseguinte, não se torna possível o varrimento deste tipo de desperdício para uma 

parte a montante da cadeia (o armazém).  
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O tempo estimado para o picking de componentes efectuado pelo milk run em cada ciclo é 

de 5 minutos. Se, em média, forem gastos 3 minutos em repacking por ciclo, durante 1 hora (4 

ciclos) são gastos 12 minutos. Assim, o valor do indicador de desempenho “Tempo médio gasto 

em repacking durante 1 hora” encontra-se em 12 minutos.  

 

5.5 – Número de abastecimentos normalizados dos postos de 
trabalho  
 

Ao serem abastecidos os postos de trabalho por um milk run, consegue-se um ganho ao nível do 

número de abastecimentos normalizados. Assim, todos os componentes serão abastecidos de forma 

normalizada, com excepção dos componentes que se encontram nas estantes que, conforme já se 

referiu, são abastecidos pelos operadores. 

 

5.6 – Número de referências de componente disponíveis na 
estante/supermercado de componentes 
 

Com o dimensionamento efectuado conseguiu-se garantir a totalidade das referências de 

componentes na secção das preparações. O indicador “Número de referências de componente 

disponíveis na estante/supermercado de componentes” passou assim de 21 para 87. 

 

5.7 - Número de referências de acessórios na estante / 
supermercado de produto acabado 
 

Antes, na estante de produto acabado, havia disponibilidade de 30 referências de acessórios. 

Após o dimensionamento, ficam 57 referências de acessórios no supermercado de produto 

acabado, tendo-se conseguido o objectivo pretendido.  

 

5.8 – Área ocupada por estante/supermercado de componentes 
 

Em relação à área ocupada pelo supermercado de componentes, esta aumentou de 2.16 m2 

para 6.5 m2. Justifica-se o aumento da área devido ao aumento do número de referências de 

componentes disponíveis com o novo dimensionamento. 
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5.9 – Área ocupada por estante/supermercado de produto 
acabado 
 

Verificou-se um aumento do espaço ocupado pelo supermercado de produto acabado em 

relação à estante de produto acabado. Antes do projecto, a área ocupada pela estante de 

produto acabado era de 4.32 m2. Com o dimensionamento do supermercado de produto acabado, 

a área por este ocupada é de 4.8 m2.  

Contudo, apenas no futuro, o supermercado poderá sofrer progressivas reduções em termos 

de área, já que isto só será possível com a prática do pull. 
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6  Conclusões e Trabalho Futuro 
 
 
 

Penso que o balanço do estágio realizado é positivo por vários motivos. Em primeiro lugar por 

ter proporcionado uma experiência enriquecedora na área Lean, já que as empresas do grupo 

BOSCH são uma boa referência neste campo. Em segundo lugar, pelo assunto do trabalho em si 

(sistema pull), pois é um conceito cada vez mais importante em empresas desta dimensão. 

 

Por outro lado, ficou bem presente a necessidade do trabalho em equipa e de envolvimento 

de pessoas, desde operadores a chefes de departamento, que um projecto desta dimensão 

requer. Neste contexto, aproveito ainda para referir que a sabedoria, o conhecimento e a 

experiência de quem participa neste tipo de projectos é necessário, mas não suficiente para 

uma implementação bem sucedida. De facto, para que a melhoria contínua seja posta em 

prática é necessário que a resistência à mudança seja combatida. Tudo exige mudança de 

mentalidades e sensibilização daqueles que irão tomar o maior contacto com as soluções 

implementadas – os operadores.  

 

Nas próximas secções são feitas algumas considerações acerca da satisfação dos objectivos. 

São também apresentadas algumas ideias (no contexto do sistema pull) para um trabalho 

futuro, quer a nível da secção das preparações, quer a nível da BOSCH Termotecnologia SA em 

geral. 

 

6.1 – Satisfação dos objectivos 
 

Há que realçar o facto que, devido ao curto espaço de tempo disponível para a execução 

deste projecto (cerca de 3 meses e meio), devido à necessidade de envolvimento de muitos 

colaboradores e devido a lead times de fornecedores de estruturas, não foi possível colocar em 

prática o trabalho desenvolvido durante o período do estágio. Contudo, foi desenvolvida uma 

espécie de protótipo que permitirá implementar em breve o sistema pull na secção das 

preparações da BOSCH Termotecnologia SA. Desta forma, foram satisfeitos os principais 

objectivos do projecto de estágio.  

 

6.2 – Trabalho futuro 
 

Como trabalho futuro, propõem-se as seguintes ideias. 
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6.2.1 – Desenvolvimento de uma ferramenta informática para nivelamento 

da produção 
 

Conforme foi referido na secção 2.5, um dos elementos do sistema pull é o nivelamento da 

produção. Na BOSCH Termotecnologia, o nivelamento da produção é efectuado com base nos 

seguintes aspectos: 

• Procura do cliente final 

• Parâmetros do sistema produtivo (tempos de setup, tamanhos de lote, capacidade 

de produção, …) 

• Horizonte de planeamento da produção, 

 

Esta tarefa exige simultaneamente habilidade por parte da pessoa que a desempenha, 

donde raramente resulta o nivelamento óptimo, isto é, aquele que permite o mínimo de stock 

possível. 

Neste âmbito, uma das ideias pensadas está relacionada com a criação de uma ferramenta 

que seja capaz de correr certos algoritmos, heurísticas e meta-heurísticas para efectuar o 

nivelamento, de acordo com uma função objectivo, por exemplo, minimizar as quantidades de 

stock de determinado produto. Assim, através da introdução de alguns inputs por parte do 

utilizador, o programa poderia correr o algoritmo e apresentar uma solução, o que permitiria, 

por um lado, a obtenção de boas soluções e, por outro, a poupança de tempo na realização 

desta tarefa.  

Mais ainda, esta ferramenta poderia efectuar o nivelamento da produção nas linhas finais 

com base na secção das preparações, a qual tem de lidar, actualmente, com uma procura não 

nivelada das linhas finais.  

 

A implementação desta solução iria exigir, um estudo exaustivo de todos os dados 

necessários e da forma como é efectuado o nivelamento, para assim construir o algoritmo e e 

seleccionar a linguagem ou ambiente de programação mais favorável.  

 

6.2.2 – Implementação de trabalho normalizado para operadores logísticos 
das linhas finais 5 e 8  
 

Tal como se referiu em capítulos anteriores, existe trabalho normalizado para os operadores 

logísticos das células finais 1, 2, 3 e 4 e linha final 6. As linhas finais 5 e 8 têm operadores 

logísticos sem rotas normalizadas e, consequentemente, tempos de ciclo não definidos.  



103 
 

 

As referências de produto que são feitos naquelas linhas são de baixo consumo, encontrando-

se associada uma procura não determinística. Este facto resulta em condições que dificultam a 

aplicação de um pull a 100%.  

Porém, pensa-se que um estudo exaustivo do trabalho dos milk run das linhas 5 e 8 realizado 

actualmente poderá permitir a observação de tarefas e deslocações repetitivas que estes 

efectuam na fábrica. Isto representaria assim um ponto de partida para a implementação de 

normalização do trabalho daqueles milk run, superando o facto da procura ser muito variável. 

 

6.2.3 – Implementação de FIFO entre a secção das preparações e as 
células finais 
 

A solução que foi implementada no projecto de estágio passou, entre muitas tarefas, pela 

definição de um supermercado de produto acabado. Significa isto que a secção das preparações 

produz para um supermercado. Embora seja um dos elementos do sistema pull, o supermercado 

não representa o cenário ideal num sistema produtivo, tal como foi referido no capítulo 2.  

Por conseguinte, uma boa implementação de FIFO entre a secção das preparações e as 

células finais iria resultar num fluxo contínuo de materiais, eliminado a necessidade de um 

supermercado. Naturalmente, daqui resultaria uma diminuição de stocks e de área ocupada na 

fábrica.  

Esta solução passaria, em parte, por dividir a secção das preparações em várias partes. 

Depois, havia uma dedicação por célula de cada uma dessas partes. Porém, note-se que a 

dificuldade de pôr em prática esta solução não passa apenas pela reorganização do layout da 

fábrica. Seria necessário sincronizar a produção da secção das preparações com a produção das 

células finais (produção para o takt), o que não é trivial dados os curtos tempos de processo da 

grande maioria dos acessórios. Além disso, cada célula final consome vários tipos de acessórios 

produzidos na secção das preparações, o que dificulta a produção em sequência e, 

consequentemente, a implementação de FIFO. 
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Anexos 
 
 
 

Anexo A – Procura dos acessórios da secção das preparações 
 

Tabela 21 ‐ Procura dos acessórios da secção das preparações (consumo diário). 
 

Referência Designação Consumo médio diário Consumido todos os dias? 

8 700 703 129 Ligação de mangueira 8019 SIM 

8 700 703 159 Ligação de mangueira 38 NÃO 

8 700 715 177 Ligação de mangueira 34 NÃO 

8 707 206 039 Regulador de temperatura 0 NÃO 

8 707 206 451 Limitador de temperatura 27 NÃO 

8 707 206 204 Limitador de temperatura 0 NÃO 

8 707 206 184 Limitador de temperatura 11 NÃO 

8 707 206 452 Limitador de temperatura 0 NÃO 

8 707 200 007 Microswitch 40 NÃO 

8 704 401 035 Circuito de ignição 21 NÃO 

8 704 401 080 Circuito de ignição 9 NÃO 

8 707 204 061 Ventilador 13 NÃO 

8 707 204 001 Ventilador 26 NÃO 

8 707 204 011 Ventilador 195 NÃO 

8 707 204 032 Ventilador 4 NÃO 

8 708 107 023 Vela de ignição 4629 SIM 

8 708 107 011 Vela de ignição 563 SIM 

8 708 107 012 Vela de ignição 700 SIM 

8 708 107 010 Vela de ignição 571 SIM 

8 705 402 170 Costas rebitadas 156 NÃO 

8 705 402 171 Costas rebitadas 86 NÃO 

8 705 402 165 Costas cravadas 78 NÃO 

8 705 402 166 Costas cravadas 702 SIM 

8 707 406 078 Pressostato diferencial 33 NÃO 

8 707 406 082 Pressostato diferencial 3 NÃO 

8 707 406 081 Pressostato diferencial 5 NÃO 

8 707 406 080 Pressostato diferencial 19 NÃO 

8 707 406 050 Pressostato diferencial 50 NÃO 

8 707 406 057 Pressostato diferencial 27 NÃO 

8 700 706 127 Tubo de ligação completo 17 NÃO 

8 700 715 415 Tubo de ligação completo 17 NÃO 

8 700 715 416 Tubo de ligação completo 17 NÃO 

8 707 406 096 Fluxostato completo 15 NÃO 

8 700 000 060 Placa intermediária 43 SIM 

8 707 406 072 Pressostato diferencial 873 SIM 

8 707 406 073 Pressostato diferencial 170 SIM 

8 707 406 074 Pressostato diferencial 53 SIM 
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8 700 715 360 Tubo ligação água quente 308 SIM 

8 707 207 234 Caixa de comando 10 NÃO 

8 707 207 235 Caixa de comando 11 NÃO 

8 705 405 073 Aparadeira 41 NÃO 

8 705 405 078 Aparadeira 280 SIM 

8 705 405 079 Aparadeira 28 NÃO 

8 700 705 674 Peça de ligação 58 NÃO 

Chapa 1 Chapa de impedimento 100 SIM 

Chapa 2 Chapa de impedimento 44 SIM 

Chapa 3 Chapa de impedimento 44 SIM 

Press. c/ fio 1 Pressostato com fio 177 SIM 

Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 5 NÃO 

Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 5 NÃO 

Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 20 NÃO 

8 701 302 164 Grelha rebitada 100 NÃO 

8 701 302 126 Protecção do ventilador 252 NÃO 

Press. L6 1 Pressostato diferencial 267 SIM 

Press. L6 2 Pressostato diferencial 8 NÃO 

Press. L6 3 Pressostato diferencial 10 NÃO 

8 705 705 050 Peça adaptadora 602 SIM 

8 705 505 545 Peça adaptadora 42 NÃO 

8 705 504 051 Anel 9 NÃO 

8 707 406 088 Pressostato diferencial 7 NÃO 

Press. L8 2 Pressostato diferencial 0 NÃO 

8 707 406 087 Pressostato diferencial 5 NÃO 
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Anexo B – Folha A3 usada na reunião de 14 de Abril de 2008 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 - Folha A3 usada numa reunião de ponto de situação do projecto. 
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Anexo C - Tempos de processo dos acessórios da secção das 
preparações 

 
 

Tabela 22 - Tempos de processo dos acessórios da secção das preparações. 

Referência Designação Tempo de processo (min) 
8 700 703 129 Ligação de mangueira 0,14 
8 700 703 159 Ligação de mangueira 0,07 
8 700 715 177 Ligação de mangueira 0,29 
8 707 206 039 Regulador de temperatura 1,18 
8 707 206 451 Limitador de temperatura 0,07 
8 707 206 204 Limitador de temperatura 0,09 
8 707 206 184 Limitador de temperatura 0,09 
8 707 206 452 Limitador de temperatura 0,07 
8 707 200 007 Microswitch 0,17 
8 704 401 035 Circuito de ignição 0,50 
8 704 401 080 Circuito de ignição 0,50 
8 707 204 061 Ventilador 0,53 
8 707 204 001 Ventilador 0,29 
8 707 204 011 Ventilador 0,39 
8 707 204 032 Ventilador 0,64 
8 708 107 023 Vela de ignição 0,09 
8 708 107 011 Vela de ignição 0,09 
8 708 107 012 Vela de ignição 0,09 
8 708 107 010 Vela de ignição 0,09 
8 705 402 170 Costas rebitadas 0,37 
8 705 402 171 Costas rebitadas 0,39 
8 705 402 165 Costas cravadas 0,36 
8 705 402 166 Costas cravadas 0,17 
8 705 506 728 Espelho completo 0,42 
8 707 406 078 Pressostato diferencial 0,62 
8 707 406 082 Pressostato diferencial 0,62 
8 707 406 081 Pressostato diferencial 0,62 
8 707 406 080 Pressostato diferencial 0,21 
8 707 406 050 Pressostato diferencial 0,21 
8 707 406 057 Pressostato diferencial 1,38 
8 700 706 127 Tubo de ligação completo 0,12 
8 700 715 415 Tubo de ligação completo 0,16 
8 700 715 416 Tubo de ligação completo 0,12 
8 707 406 096 Fluxostato completo 0,12 
8 700 000 060 Placa intermediária 0,54 
8 707 406 072 Pressostato diferencial 0,42 
8 707 406 073 Pressostato diferencial 0,42 
8 707 406 074 Pressostato diferencial 0,42 
8 700 715 360 Tubo ligação água quente 0,17 
8 707 207 234 Caixa de comando 0,82 
8 707 207 235 Caixa de comando 0,82 
8 705 405 073 Aparadeira 0,32 
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8 705 405 078 Aparadeira 0,32 
8 705 405 079 Aparadeira 0,32 
8 700 705 674 Peça de ligação 0,34 
Press. c/ fio 1 Pressostato com fio 0,42 
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 0,42 
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 0,42 
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 0,42 
8 701 302 164 Grelha rebitada 0,19 

Press. L6 1 Pressostato diferencial 0,60 
Press. L6 2 Pressostato diferencial 0,60 
Press. L6 3 Pressostato diferencial 0,60 

8 705 705 050 Peça adaptadora 0,67 
8 705 505 545 Peça adaptadora 0,67 
8 707 406 088 Pressostato diferencial 0,60 

Press. L8 2 Pressostato diferencial 0,60 
8 707 406 087 Pressostato diferencial 0,60 

 
 

Anexo D – Tipo de consumo dos acessórios nos clientes da secção 
das preparações 

 
Tabela 23 - Tipos de consumo de cada acessório nos clientes. 

Acessórios Clientes e tipo de consumo 

Referência Designação C1 C2 C3 C4 L5 L6 L8 CKDs BCs SPs 
8 700 703 129 Ligação de mangueira C C C     S S S 
8 700 703 159 Ligação de mangueira C C C        
8 700 715 177 Ligação de mangueira      S     
8 707 206 039 Regulador de temperatura         S  
8 707 206 451 Limitador de temperatura        S   
8 707 206 204 Limitador de temperatura         S  
8 707 206 184 Limitador de temperatura        S   
8 707 206 452 Limitador de temperatura         S  
8 707 200 007 Microswitch          S 
8 704 401 035 Circuito de ignição          S 
8 704 401 080 Circuito de ignição          S 
8 707 204 061 Ventilador          S 
8 707 204 001 Ventilador          S 
8 707 204 011 Ventilador          S 
8 707 204 032 Ventilador          S 
8 708 107 023 Vela de ignição C     C S  
8 708 107 011 Vela de ignição C S S    S  
8 708 107 012 Vela de ignição    S S    S  
8 708 107 010 Vela de ignição    S S    S  
8 705 402 170 Costas rebitadas    S     S  
8 705 402 171 Costas rebitadas    S     S  
8 705 402 165 Costas cravadas    S     S  
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8 705 402 166 Costas cravadas    S    S S  
8 707 406 078 Pressostato diferencial          S 
8 707 406 082 Pressostato diferencial          S 
8 707 406 081 Pressostato diferencial          S 
8 707 406 080 Pressostato diferencial          S 
8 707 406 050 Pressostato diferencial          S 
8 707 406 057 Pressostato diferencial          S 
8 700 706 127 Tubo de ligação completo          S 
8 700 715 415 Tubo de ligação completo          S 
8 700 715 416 Tubo de ligação completo          S 
8 707 406 096 Fluxostato completo          S 
8 700 000 060 Placa intermediária      C     
8 707 406 072 Pressostato diferencial S       S 
8 707 406 073 Pressostato diferencial S       S 
8 707 406 074 Pressostato diferencial S       S 
8 700 715 360 Tubo ligação água quente   C C     S  
8 707 207 234 Caixa de comando   S        
8 707 207 235 Caixa de comando   S        
8 705 405 073 Aparadeira   S S       
8 705 405 078 Aparadeira   S S       
8 705 405 079 Aparadeira   S S S      
8 700 705 674 Peça de ligação    S       
Press. c/ fio 1 Pressostato com fio     S      
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio     S      
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio     S      
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio     S      
8 701 302 164 Grelha rebitada     S      
8 701 302 126 Protecção do ventilador     S      

Press. L6 1 Pressostato diferencial      S     
Press. L6 2 Pressostato diferencial      S     
Press. L6 3 Pressostato diferencial      S     

8 705 705 050 Peça adaptadora      C     
8 705 505 545 Peça adaptadora      C     
8 707 406 088 Pressostato diferencial       S    

Press. L8 2 Pressostato diferencial       S    
8 707 406 087 Pressostato diferencial       S    

 
 

Legenda da tabela: 

C – Consumo do tipo caixa cheia-caixa vazia 

S – Consumo do tipo sequência 
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Anexo E – Caixas standard BOSCH 
 

 
Figura 34 - Caixas standard BOSCH. 
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Anexo F – Componentes usados nos bordos de linha da secção das 
preparações e respectivas quantidades necessárias de acordo 
com o tempo de ciclo do milk run 

 
Tabela 24 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 13. 

Referência Designação 

Quantidade 
consumida em 2+1 

ciclos 

Quantidade 
por caixa 

Quantidade 
necessária de 

caixas 
8 700 703 082 Ligação de mangueira 324 32 11 

8 700 703 061 Ligação de mangueira 618 32 20 

8 700 306 186 Casquilho de ligação 618 64 10 

8 700 715 178 Tubo de ligação 156 20 8 

8 700 703 139 Ligação de mangueira 156 32 5 

8 707 206 385 Limitador de temperatura 156 116 2 
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Tabela 25 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 8. 
 

Referência Designação 

Quantidade 
consumida 

em 2+1 
ciclos 

Quantidade 
por caixa 

Quantidade 
necessária 
de caixas 

8 707 406 066 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L 108 24 5 

8 707 406 067 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 15L 108 24 5 

8 707 406 068 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 18L 108 24 5 

8 707 406 079 Pressostato 108 24 5 

8 707 406 048 Pressostato 219 24 10 

8 707 406 056 Pressostato 219 24 10 

8 707 406 090 Pressostato 75 24 3 

8 705 400 043 TAMPA 219 40 6 

8 703 401 103 PARAFUSO PARA CHAPA 435 1000 2 

8 704 401 246 CIRCUITO PRESSOSTATO AE 108 250 2 

8 701 309 125 Chapa de suporte 75 150 2 

8 702 304 001 Bucha pass. Cabos 75 800 2 

8 704 401 311 CIRCUITO PRESSOSTATO AE (UL) 75 80 2 

8 704 401 284 Circuito de ligação 24V 108 24 5 

8 704 401 301 Circuito 24V 108 24 5 

8 708 003 218 Chapa de suporte 75 150 2 

8 713 403 016 Parafuso plástico 75 1000 2 

8 713 406 118 Tampa p/ peça de alumínio 135 400 2 

8 716 140 939 Vedante 68 400 2 

8 701 004 031 Vedante 135 150 2 

8 701 201 038 Grampo p/ adaptador pintado 68 30 3 

8 713 401 058 Parafuso de cabeça cónica 135 1000 2 

8 716 771 516 Adaptador p/ chaminé 68 - - 

8 701 201 031 Grampo p/ adaptador 68 30 2 

 
O componente 8 716 140 939 – Vedante vem de armazém num rolo (400 unidades por rolo) de 

grandes dimensões, rolando à medida que vai sendo consumido, pelo que não faz sentido colocá-

lo numa caixa. No entanto, o rolo pode ser visto como se tratasse de uma caixa com uma 

quantidade de 400 unidades 

O componente 8 716 771 516 - Adaptador p/ chaminé é uma peça de grande dimensão que 

também não justifica a colocação em caixas, sendo abastecida sem caixa no bordo de linha. 

 
Tabela 26 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 14. 

Referência Designação 

Quantidade 
consumida em 2+1 

ciclos 

Quantidade 
por caixa 

Quantidade 
necessária de 

caixas 
8 700 715 374 Tubo de ligação 267 48 6 

8 707 206 385 Limitador de temperatura 267 116 3 

8 700 705 675 Peça de ligação 132 48 3 

8 704 601 031 Freio 132 600 2 

8 703 301 059 Porca de aperto 132 48 3 

8 703 301 099 Porca de aperto 132 48 3 
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Tabela 27 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 10. 

Referência Designação 

Quantidade 
consumida em 2+1 

ciclos 

Quantidade 
por caixa 

Quantidade 
necessária 
de caixas 

8 705 400 001 Caixa 258 46 6 

8 705 400 002 Caixa 258 46 6 

8 717 200 038 Microswitch 258 128 2 

8 700 506 165 Balanceiro compl. 258 300 2 

8 704 404 005 Circuíto de ignição 93 60 2 

8 703 403 073 Parafuso plástico 5x16 93 1000 2 

8 704 404 015 Circuito de ignição 93 60 2 

8 748 107 089 Vela de ignição 531 400 2 

8 704 401 294 Circuito de ignição 531 200 3 

8 704 401 117 Circuito de ignição 531 200 3 

8 704 401 039 Circuito de ignição 531 200 3 

8 704 401 040 Circuito de ignição 531 200 3 

 
 

Tabela 28 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 4. 

Referência Designação 

Quantidade 
consumida 

em 2+1 
ciclos 

Quantidade 
por caixa 

Quantidade 
necessária de 

caixas 

8 705 402 168 COSTAS 126 16 8 

8 705 402 163 COSTAS 117 16 8 

8 708 005 027 SUPORTE 126 40 4 

8 711 304 327 SUPORTE 126 200 2 

8 710 405 013 REBITE CEGO P/ VEDAÇAO 393 600 2 

8 705 705 043 Placa intermediária 84 40 3 

8 705 504 064 Anel da chaminé 84 20 3 

8 716 140 939 Vedante 84 400 2 

8 701 302 163 Chapa de protecção da frente 240 - - 

8 701 302 162 Chapa de protecção de trás 240 100 3 

8 700 303 024 Anilha de vedação 240 400 2 

8 700 405 135 Rebite cego 960 600 2 

8 705 405 070 Aparadeira 141 - - 

8 705 405 076 Aparadeira 141 - - 

8 705 405 077 Aparadeira 141 - - 

8 713 309 026 Porca de chapa 282 1000 2 

2 918 140 417 Parafuso para chapa 282 1000 2 

8 707 204 063 Ventilador 65W/110V 87 - - 

8 707 204 002 Ventilador 153 - - 

8 707 204 012 Ventilador 117 - - 

8 707 204 021 Ventilador 117 - - 

8 705 705 052 Chapa do ventilador 87 - - 

8 705 705 002 Placa do ventilador 153 - - 

8 701 302 177 Chapa do ventilador 72 - - 

8 703 403 080 Parafuso plástico 261 1000 2 
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Os componentes 8 705 402 168 – Costas e 8 705 402 163 – Costas são chapas que, se forem 

colocadas em caixas, dificultam a retirada para os operadores. Logo, optou-se por abastecê-las 

sem caixa em grupos de 16, já que é o SNP do cliente (célula 3). 

Os restantes componentes que se optou por abastecer sem caixa eram de grande dimensão. 

 

Tabela 29 - Quantidade necessária de caixas para os componentes no bordo de linha do posto 3. 

Referência Designação 

Quantidade consumida 
em 2+1 ciclos 

Quantidade por 
caixa 

Quantidade 
necessária de 

caixas 
8 705 402 168 COSTAS 126 16 8 

8 708 005 027 SUPORTE 264 40 7 

8 705 402 163 COSTAS 264 16 17 

 
 

8 703 305 302 Tomada de pressão diferencial 87 100 2 

2 910 641 118 Parafuso de cabeça oval 87 1000 2 

2 910 612 424 Parafuso para chapa 459 1000 2 

8 700 506 164 Tampa sintética 117 500 2 

8 700 306 168 Casquilho 72 500 2 

8 703 401 092 Parafuso de cabeça oval 72 1000 2 

8 704 401 298 Cabo de ignição 57 48 2 

8 704 401 299 Cabo de ignição 57 48 2 

8 707 206 430 Sensor de temp. 50ºC 57 32 2 

8 707 206 460 Sensor de temp. 60ºC 57 32 2 

8 707 202 062 Ligação termo 57 80 2 

8 707 202 061 Termoelemento 57 80 2 

8 707 207 040 Caixa de comando 57 8 8 

2 910 642 115 Parafuso de cabeça oval 114 1000 2 

8 700 715 375 Tubo de ligação 291 25 12 

8 700 715 376 Tubo de ligação 372 25 15 

8 700 205 133 O-Ring 15,88x2,62 291 800 2 

8 700 205 134 O-Ring 17x2 291 700 2 

8 700 205 023 O-Ring 12,37x2,62 372 1000 2 

8 700 706 123 Tubo completo 372 25 15 

8 707 406 034 Wasserschalter 384 - - 

8 700 205 135 O-Ring 19x2,1 384 500 2 
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Anexo G – Protótipo do posto de trabalho  
 

 
Figura 35 - Protótipo do posto de trabalho – Vista lateral. 

 
 
 

 
Figura 36 - Protótipo do posto de trabalho – Vista frontal. 
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Anexo H – Desenho dos bordos de linha da secção das preparações 
 
 

 
Figura 37 - Bordo de linha do posto 13 – vista frontal. 

 
Nota: PA significa Produto Acabado 
 

 
Figura 38 - Bordo de linha do posto 13 – vista lateral. 
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Figura 39 - Bordo de linha do posto 8 – vista frontal. 

 
 

 
Figura 40 - Bordo de linha do posto 8 – vista lateral. 
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Figura 41 - Bordo de linha do posto 14 – vista frontal. 

 
 

 
Figura 42 - Bordo de linha do posto 14 – vista lateral. 
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Figura 43 - Bordo de linha do posto 10 – vista frontal. 

 
 
 

 
Figura 44 - Bordo de linha do posto 10 – vista lateral. 
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Figura 45 - Bordo de linha do posto 4 – vista frontal. 

 
 
 

 
Figura 46 - Bordo de linha do posto 4 – vista lateral. 
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Figura 47 - Bordo de linha do posto 3 – vista frontal. 

 
 
 

 
Figura 48 - Bordo de linha do posto 3 – vista lateral. 
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Anexo I – Dimensionamento do supermercado de produto acabado 
 
Tabela 30 - Resultado do número de kanbans com o dimensionamento inicial do supermercado de produto 

acabado. 

  
Número de Kanbans   

(calculado 
inicialmente) 

Supermercado 

Referência Designação K Tipo caixa Nrº  filas 

8 700 703 129 Ligação de mangueira 25 B 5 
8 700 703 159 Ligação de mangueira 14 B 3 
8 700 715 177 Tubo de ligação compl. 3 B 1 
8 708 107 023 Vela de ignição completa 2 B 1 
8 708 107 011 Vela de ignição completa 2 B 1 
8 708 107 012 Vela de ignição completa 1 B 1 
8 708 107 010 Vela de ignição completa 1 B 1 
8 705 402 170 Costas rebitadas 13 sem caixa 7 
8 705 402 171 Costas rebitadas 12 sem caixa 6 
8 705 402 165 Costas cravadas 4 sem caixa 2 
8 705 402 166 Costas cravadas 5 sem caixa 3 
8 700 000 060 Placa intermediária 9 KP 3 
8 707 406 072 Pressostato diferêncial completo 5 GP 2 
8 707 406 073 Pressostato diferêncial completo 2 GP 1 
8 707 406 074 Pressostato diferêncial completo 2 GP 1 
8 700 715 360 Tubo de ligação de água quente 6 B 1 
8 707 207 234 Caixa de comando completa 1 GP 1 
8 707 207 235 Caixa de comando completa 1 GP 1 
8 705 405 073 Aparadeira 5 LP 3 
8 705 405 078 Aparadeira 6 LP 3 
8 705 405 079 Aparadeira 10 GP 6 
8 700 705 674 Peça de ligação compl. 1 B 1 
Press. c/ fio 1 Press. com fio 6 GP 3 
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 5 GP 2 
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 5 GP 2 
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 5 GP 2 
8 701 302 164 Grelha rebitada 3 LP 2 

Press. L6 1 Pressostato diferêncial completo 12 KP 4 
Press. L6 2 Pressostato diferêncial completo 10 KP 4 
Press. L6 3 Pressostato diferêncial completo 10 KP 4 

8 705 705 050 Peça adaptadora para chaminé 13 GP 4 
8 705 505 545 Peça adaptadora para chaminé 11 GP 3 
8 707 406 088 Pressostato diferêncial completo 1 KP 1 

Press. L8 2 Pressostato diferêncial completo 1 KP 1 
8 707 406 087 Pressostato diferêncial completo 1 KP 1 
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CKD 

8 708 107 023 Vela de ignição completa 3 B 1 
8 705 402 166 Costas cravadas 3 LP 2 
8 707 206 451 Limitador de temperatura 5 BB 1 
8 707 206 184 Limitador de temperatura 4 BB 1 

BC      
8 700 703 129 Ligação de mangueira (1 fila) B 1 
8 707 206 039 Regulador de temperatura (1 fila) cartão 1 
8 707 206 204 Limitador de temperatura (1 fila) cartão 1 
8 707 206 452 Limitador de temperatura (1 fila) cartão 1 
8 708 107 023 Vela de ignição completa (1 fila) KP 1 
8 708 107 011 Vela de ignição completa (1 fila) KP 1 
8 708 107 012 Vela de ignição completa (1 fila) KP 1 
8 708 107 010 Vela de ignição completa (1 fila) KP 1 
8 705 402 170 Costas rebitadas (1 fila) LP 1 
8 705 402 171 Costas rebitadas (1 fila) LP 1 
8 705 402 165 Costas cravadas (1 fila) LP 1 
8 705 402 166 Costas cravadas (1 fila) LP 1 
8 700 715 360 Tubo de ligação de água quente (1 fila) B 1 

 
 
 

SP 

     

8 700 703 129 Ligação de mangueira (1 fila) KP 1 
8 707 200 007 Microswitch completo 2 KP 1 
8 704 401 035 Circuito de ignição 1 KP 1 
8 704 401 080 Circuito de ignição 1 KP 1 
8 707 204 061 Ventilador 2 LP 1 
8 707 204 001 Ventilador 4 LP 2 
8 707 204 011 Ventilador 4 LP 2 
8 707 204 032 Ventilador 1 LP 1 
8 707 406 078 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 082 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 081 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 080 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 050 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 057 Pressostato diferêncial completo 1 GP 1 
8 707 406 072 Pressostato diferêncial completo (1 fila) GP 1 
8 707 406 073 Pressostato diferêncial completo (1 fila) GP 1 
8 707 406 074 Pressostato diferêncial completo (1 fila) GP 1 
8 700 706 127 Tubo completo 1 GP 1 
8 700 715 415 Tubo de ligação completo 1 GP 1 
8 700 715 416 Tubo de ligação completo 1 GP 1 
8 707 406 096 Fluxostato completo 1 KP 1 
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Tabela 31 - Resultado do número de kanbans após a reformulação final do supermercado de produto 

acabado. 

  

Número de 
Kanbans      

(após 
reformulação) 

Quantidade 
de peças 
por caixa   Supermercado 

Referência Designação K Qt. 
peças/caixa Tipo caixa Nrº  filas 

8 700 703 129 Ligação de mangueira 18 16 B (à largura) 3 
8 700 703 159 Ligação de mangueira 6 16 B (à largura) 1 
8 700 715 177 Tubo de ligação compl. 3 15 B 1 
8 708 107 023 Vela de ignição completa 2 192 B 1 
8 708 107 011 Vela de ignição completa 2 192 B 1 
8 708 107 012 Vela de ignição completa 2 192 B 1 
8 708 107 010 Vela de ignição completa 2 192 B 1 
8 705 402 170 Costas rebitadas 8 8 montes de 8 4 
8 705 402 171 Costas rebitadas 4 8 montes de 8 2 
8 705 402 165 Costas cravadas 4 8 montes de 8 2 
8 705 402 166 Costas cravadas 4 8 montes de 8 2 
8 700 000 060 Placa intermediária 3 20 KP 1 

8 707 406 072 Pressostato diferêncial 
completo 6 16 KP 2 

8 707 406 073 Pressostato diferêncial 
completo 3 16 KP 1 

8 707 406 074 Pressostato diferêncial 
completo 2 16 KP 1 

8 700 715 360 Tubo de ligação de água 
quente 4 48 B 1 

8 707 207 234  
8 707 207 235 Caixa de comando completa Em sequência 8 KP(empilhadas) 1 

8 705 405 073 Aparadeira 2 16 Tabuleiro 1 
8 705 405 078 Aparadeira 2 16 Tabuleiro 2 
8 705 405 079 Aparadeira 3 16 GP 1 
8 700 705 674 Peça de ligação compl. 2 48 B 1 
Press. c/ fio 1 Press. com fio 6 15 GP (à largura) 1 
Press. c/ fio 2 Pressostato com fio 3 15 GP 1 
Press. c/ fio 3 Pressostato com fio 3 15 GP 1 
Press. c/ fio 4 Pressostato com fio 3 15 GP 1 
8 701 302 164 Grelha rebitada 2 20 LP 1 

Press. L6 1 Pressostato diferêncial 
completo 8 15 KP (à largura) 2 

Press. L6 2 Pressostato diferêncial 
completo 4 15 KP (à largura) 1 

Press. L6 3 Pressostato diferêncial 
completo 4 15 KP (à largura) 1 

8 705 705 050 Peça adaptadora para 
chaminé 8 15 GP (à largura) 2 

8 705 505 545 Peça adaptadora para 
chaminé 4 15 GP (à largura) 1 

8 707 406 088  
Press. L8 2    

8 707 406 087 

Pressostato diferêncial 
completo Em sequência 15 KP 1 
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CKD      
8 708 107 023 Vela de ignição completa 3 16 BB 1 
8 705 402 166 Costas cravadas 2 24 LP 1 
8 707 206 451 Limitador de temperatura 6 16 BB 1 
8 707 206 184 Limitador de temperatura 5 16 BB 1 

BC      
8 700 703 129 Ligação de mangueira 4 16 B 1 
8 707 206 039 Regulador de temperatura 2 1000 cartão 1 
8 707 206 204 Limitador de temperatura 2 336 cartão 1 
8 707 206 452 Limitador de temperatura 2 336 cartão 1 

8 708 107 023  
8 708 107 011  
8 708 107 012  
8 708 107 010 

Vela de ignição completa Em sequência 200 B 1 

8 705 402 170  
8 705 402 171  
8 705 402 165  
8 705 402 166 

Costas Em sequência 16 

LP 

1 
LP 
LP 
LP 

8 700 715 360 Tubo de ligação de água 
quente 4 50 B 1 

SP      
8 700 703 129 Ligação de mangueira 4 16 B 1 
8 707 200 007 Microswitch completo 2 50 KP 1 

8 704 401 035  
8 704 401 080 Circuito de ignição Em sequência 25 KP 1 

8 707 204 061  
8 707 204 001  
8 707 204 011  
8 707 204 032 

Ventilador Em sequência 6 LP 2 

8 707 406 078  
8 707 406 082  
8 707 406 081  
8 707 406 080  
8 707 406 050  
8 707 406 057  
8 707 406 072  
8 707 406 073  
8 707 406 074 

Pressostato diferêncial 
completo Em sequência 40 GP 1 

8 700 706 127 Tubo completo 2 70 GP 1 
8 700 715 415 Tubo de ligação completo 2 70 GP 1 
8 700 715 416 Tubo de ligação completo 2 70 GP 1 
8 707 406 096 Fluxostato completo 2 10 KP 1 
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Anexo J – Dimensionamento do supermercado de componentes 
 
Tabela 32 - Número de caixas definidas inicialmente para cada referência no supermercado de 

componentes. 

Referência Designação 

Consumo 
máximo 

em 2 
horas 

Tipo de 
caixa Qt./caixa 

Nrº caixas 
necessário 

8 700 703 082 Ligação de mangueira 512 cartão 150 5 
8 700 703 061 Ligação de mangueira 384 cartão 150 4 
8 700 306 186 Casquilho de ligação 512 KP 300 3 
8 700 703 139 Ligação de mangueira 120 cartão 100 3 
8 707 206 434 Limitador de temperatura 128 cartão 1000 2 
8 707 206 195 Limitador de temperatura - cartão 336 (1 fila) 
8 707 206 183 Limitador de temperatura 128 cartão 336 (1 fila) 
8 707 206 431 Limitador de temperatura - cartão 1000 (1 fila) 
8 707 206 033 Limitador de temperatura - cartão 1000 (1 fila) 
8 701 300 015 Clip 128 BB 250 2 
8 711 304 473 Mola de suporte 128 BB 250 2 
8 700 205 041 O-Ring - KP 5000 (1 fila) 
8 700 205 101 O-Ring - B 1000 (1 fila) 
8 707 206 385 Limitador de temperatura 376 cartão 360 3 
8 707 406 066 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L 128 cartão 100 3 
8 707 406 067 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 15L 272 cartão 100 4 
8 707 406 068 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 18L 128 cartão 100 3 
8 707 406 079 Pressostato diferencial 120 cartão 100 3 
8 707 406 048 Pressostato diferencial 240 cartão 100 4 
8 707 406 056 Pressostato 120 cartão 100 3 
8 707 406 090 Pressostato 24 cartão 100 2 
8 705 400 043 TAMPA 392 cartão 350 3 
8 703 401 103 PARAFUSO PARA CHAPA 784 B 5000 2 
8 704 401 246 CIRCUITO PRESSOSTATO AE 248 KP 250 2 
8 701 309 125 Chapa de suporte - B 5000 (1 fila) 
8 702 304 001 Bucha pass. Cabos - B 400 (1 fila) 
8 704 401 311 CIRCUITO PRESSOSTATO AE (UL) 24 B 150 2 
8 704 401 284 Circuito de ligação 24V 120 GP 75 3 
8 704 401 301 Circuito 24V 120 KP 24 6 
8 708 003 218 Chapa de suporte 144 KP 500 2 
8 713 403 016 Parafuso plástico 288 KP 2000 2 
8 713 406 118 Tampa p/ peça de alumínio 240 KP 1250 2 
8 716 140 939 Vedante 120 LF 400 2 
8 701 004 031 Vedante 240 B 400 2 
8 713 401 058 Parafuso de cabeça cónica 240 B 1000 2 
8 716 771 516 Adaptador p/ chaminé 120 cartão 30 5 
8 701 201 031 Grampo p/ adaptador 240 KP 100 4 
8 705 400 001 Caixa - KP 200 (1 fila) 
8 705 400 002 Caixa - KP 200 (1 fila) 
8 717 200 038 Microswitch - GP 800 (1 fila) 
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8 700 506 165 Balanceiro compl. - KP 1000 (1 fila) 
8 704 404 005 Circuíto de ignição - GP 1000 (1 fila) 
8 703 403 073 Parafuso plástico 5x16 - B 5000 (1 fila) 
8 704 404 015 Circuito de ignição - GP 1000 (1 fila) 
8 748 107 089 Vela de ignição 472 KP 1000 2 
8 704 401 294 Circuito de ignição 224 KP 500 2 
8 704 401 117 Circuito de ignição 376 KP 500 2 
8 704 401 039 Circuito de ignição 248 KP 500 2 
8 704 401 040 Circuito de ignição 248 KP 500 2 
8 710 405 013 REBITE CEGO P/ VEDAÇAO 752 KP 6000 2 
8 705 705 043 Placa intermediária 120 KP 100 3 
8 701 302 163 Chapa de protecção da frente 120 LF 40 4 
8 701 302 162 Chapa de protecção de trás 120 KP 100 3 
8 700 303 024 Anilha de vedação 120 B 500 2 
8 705 405 070 Aparadeira 128 LF 16 9 
8 705 405 076 Aparadeira 128 LF 16 9 
8 705 405 077 Aparadeira 248 LF 16 17 
8 713 309 026 Porca de chapa 496 KP 1000 2 
2 918 140 417 Parafuso para chapa 496 B 5000 2 
8 705 705 052 Chapa do ventilador - KP 100 (1 fila) 
8 705 705 002 Placa do ventilador - GP 100 (1 fila) 
8 701 302 177 Chapa do ventilador - KP 100 (1 fila) 
8 703 403 080 Parafuso plástico - B 5000 (1 fila) 
8 703 305 302 Tomada de pressão diferencial - KP 250 (1 fila) 
2 910 641 118 Parafuso de cabeça oval - B 5000 (1 fila) 
2 910 612 424 Parafuso para chapa - B 1000 (1 fila) 
8 700 506 164 Tampa sintética - KP 150 (1 fila) 
8 700 306 168 Casquilho - KP 25 (1 fila) 
8 703 401 092 Parafuso de cabeça oval - B 1000 (1 fila) 
8 704 401 298 Cabo de ignição 128 KP 50 4 
8 704 401 299 Cabo de ignição 128 KP 50 4 
8 707 206 430 Sensor de temp. 50ºC 128 BB 50 4 
8 707 206 460 Sensor de temp. 60ºC 128 BB 50 4 
8 707 202 062 Ligação termo 128 KP 100 3 
8 707 202 061 Termoelemento 128 KP 100 3 
8 707 207 040 Caixa de comando 128 GP 32 4 
2 910 642 115 Parafuso de cabeça oval 256 B 2500 2 
8 700 205 133 O-Ring 15,88x2,62 - B 2000 (1 fila) 
8 700 205 134 O-Ring 17x2 - B 2500 (1 fila) 
8 700 205 023 O-Ring 12,37x2,62 - B 2500 (1 fila) 
8 707 406 034 Wasserschalter - cartão 150 (1 fila) 
8 700 205 135 O-Ring 19x2,1 - B 1000 (1 fila) 

 
Nota: Nesta tabela não foram incluídos os ventiladores, uma vez que se tomou conhecimento 

que estes são fornecidos à secção em contentores de cartão, cuja dimensão não permite 

colocação no supermercado de componentes. As células da tabela com um traço correspondem a 

componentes de acessórios dos clientes são BC ou SP, cujos consumos não são definidos. 
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Tabela 33 - Número de caixas e número de filas adoptado para cada componente após reformulação do 
supermercado de componentes. 

Referência Designação Nrº caixas Nrº filas 

8 700 703 082 Ligação de mangueira 5 2 

8 700 703 061 Ligação de mangueira 3 1 

8 700 306 186 Casquilho de ligação 3 1 

8 700 703 139 Ligação de mangueira 3 1 

8 707 206 434 Limitador de temperatura 2 1 

8 707 206 195 Limitador de temperatura 2 1 

8 707 206 183 Limitador de temperatura 2 1 

8 707 206 431 Limitador de temperatura 2 1 

8 707 206 033 Limitador de temperatura 2 1 

8 701 300 015 Clip 2 1 

8 711 304 473 Mola de suporte 2 1 

8 700 205 041 O-Ring 3 1 

8 700 205 101 O-Ring 4 1 

8 707 206 385 Limitador de temperatura 3 1 

8 707 406 066 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 12L 3 1 
8 707 406 067 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 15L 4 2 
8 707 406 068 PRESSOSTATO DIFERENCIAL 18L 3 1 

8 707 406 079 Pressostato diferencial 3 1 

8 707 406 048 Pressostato diferencial 4 2 

8 707 406 056 Pressostato 3 1 

8 707 406 090 Pressostato 2 1 

8 705 400 043 TAMPA 3 1 

8 703 401 103 PARAFUSO PARA CHAPA 2 1 

8 704 401 246 CIRCUITO PRESSOSTATO AE 2 1 

8 701 309 125 Chapa de suporte 4 1 

8 702 304 001 Bucha pass. Cabos 4 1 

8 704 401 311 CIRCUITO PRESSOSTATO AE (UL) 2 1 

8 704 401 284 Circuito de ligação 24V 3 1 

8 704 401 301 Circuito 24V 6 2 

8 708 003 218 Chapa de suporte 2 1 

8 713 403 016 Parafuso plástico 2 1 

8 713 406 118 Tampa p/ peça de alumínio 2 1 

8 716 140 939 Vedante 2 1 

8 701 004 031 Vedante 2 1 

8 713 401 058 Parafuso de cabeça cónica 2 1 

8 716 771 516 Adaptador p/ chaminé 5 2 

8 701 201 031 Grampo p/ adaptador 4 1 

8 705 400 001 Caixa 3 1 

8 705 400 002 Caixa 3 1 

8 717 200 038 Microswitch 3 1 

8 700 506 165 Balanceiro compl. 3 1 
8 704 404 005 
8 704 404 015 Circuíto de ignição Em sequência 1 

8 703 403 073 Parafuso plástico 5x16 4 1 
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8 748 107 089 Vela de ignição 2 1 

8 704 401 294 Circuito de ignição 2 1 

8 704 401 117 Circuito de ignição 2 1 

8 704 401 039 Circuito de ignição 2 1 

8 704 401 040 Circuito de ignição 2 1 

8 710 405 013 REBITE CEGO P/ VEDAÇAO 2 1 

8 705 705 043 Placa intermediária 3 1 

8 701 302 163 Chapa de protecção da frente 2 1 

8 701 302 162 Chapa de protecção de trás 3 1 

8 700 303 024 Anilha de vedação 2 1 

8 705 405 070 Aparadeira 2 1 

8 705 405 076 Aparadeira 2 1 

8 705 405 077 Aparadeira 2 1 

8 713 309 026 Porca de chapa 2 1 

2 918 140 417 Parafuso para chapa 2 1 
8 705 705 052 
8 705 705 002 
8 701 302 177 

Chapa/placa do ventilador Em sequência 1 

8 703 403 080 Parafuso plástico 4 1 

8 703 305 302 Tomada de pressão diferencial 3 1 

2 910 641 118 Parafuso de cabeça oval 4 1 

2 910 612 424 Parafuso para chapa 4 1 

8 700 506 164 Tampa sintética 3 1 

8 700 306 168 Casquilho 3 1 

8 703 401 092 Parafuso de cabeça oval 4 1 
8 704 401 298 
8 704 401 299 Cabo de ignição Em sequência 1 

8 707 206 430 
8 707 206 460 Sensor de temp. 50ºC/60ºC Em sequência 1 

8 707 202 062 Ligação termo 3 1 

8 707 202 061 Termoelemento 3 1 

8 707 207 040 Caixa de comando 4 1 

2 910 642 115 Parafuso de cabeça oval 2 1 

8 700 205 133 O-Ring 15,88x2,62 4 1 

8 700 205 134 O-Ring 17x2 4 1 

8 700 205 023 O-Ring 12,37x2,62 4 1 

8 707 406 034 Wasserschalter 3 1 

8 700 205 135 O-Ring 19x2,1 4 1 

 

Nota: Nesta tabela encontra-se também o número de caixas por fila para os componentes 

que fazem parte de acessórios para BC ou SP que a priori havia sido reservada uma fila. Uma 

vez que não houve um cálculo do número de caixas para estes componentes, adoptou-se uma 

quantidade de caixas de tal forma que ocupasse todo o espaço da fila. 
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Anexo L – Rota e folha de trabalho normalizado do milk run da 
secção das preparações 
 
 

 
Figura 49 - Rota do milk run interno da secção das preparações. 

 
 

Folha de Trabalho normalizado do milk run da secção das preparações 
Milk run Secção das Preparações 

N.º Secção Local Descrição 
Tempo  
tarefa 
(seg.) 

Deslocamento 
(seg.) 

Tempo 
acumulado 

(min) 

1 Preparações 
Supermercado 

de Produto 
Acabado 

Retira os kanbans do 
sequenciador. Prossegue 

a rota. 
0:06 0:10 0:16 

2 Preparações 
Supermercado 

de Produto 
Acabado 

Coloca o produto 
acabado. Recolhe caixas 

vazias da rampa de 
retorno. Prossegue a 

rota. 

0:30 0:04 0:50 

3 Preparações 
Supermercado 

de 
Componentes 

Faz o picking de 
componentes. Retira 
etiquetas de caixas 

vazias. Coloca caixas 
vazias no porta-paletes. 
Deixa o carro parado e 
dirige-se à secretária. 

5:00 0:05 5:55 
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4 Preparações Secretária 

Efectua pedido de 
componentes ao 

armazém via SAP. 
Dirige-se novamente 

para o carro. 

1:09 0:02 7:06 

5 S822 Stock de 
Costas 

Faz o picking das costas 
e coloca-as no carro. 

Prossegue a rota. 
0:42 0:37 8:25 

6 S843 
Supermercado 

de Produto 
Acabado 

Faz o picking dos tubos 
de cobre e coloca-os no 

carro. Coloca cartão 
Kanban no 

sequenciador. Coloca 
caixas vazias na rampa 
de retorno. Prossegue a 

rota. 

0:12 0:15 8:52 

7 S822 
Stock de 

Suportes e 
anéis 

Faz o picking dos 
suportes e dos anéis e 

coloca-os no carro. 
Coloca caixas vazias. 

Prossegue a rota. 

0:08 0:17 9:17 

8 Preparações Posto 14 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Coloca caixas 

vazias para produto 
acabado. Recolhe caixas 
vazias de componentes. 

Recolhe caixas de 
produto acabado. 
Prossegue a rota. 

0:30 0:56 10:43 

9 Preparações Posto 3 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Coloca caixas 

vazias para produto 
acabado. Recolhe caixas 
vazias de componentes. 

Recolhe caixas de 
produto acabado. 
Prossegue a rota. 

0:30 0:03 11:16 

10 Preparações Posto 4 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Prossegue a 

rota. 

0:20 0:03 11:39 

11 S831 
Supermercado 

de Produto 
Acabado 

Faz o picking dos 
grampos pintados e 
coloca-os no carro. 

Coloca cartão Kanban 
no sequenciador. Coloca 
caixas vazias. Prossegue 

a rota. 

0:04 0:41 12:24 

12 Preparações Estante de 
componentes 

Abastece a estante. 
Recolhe caixas vazias. 

Prossegue a rota. 
0:10 0:41 13:15 
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13 Preparações Posto 8 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Coloca caixas 

vazias para produto 
acabado. Recolhe caixas 
vazias de componentes. 

Recolhe caixas de 
produto acabado. 
Prossegue a rota. 

0:30 0:02 13:47 

14 Preparações 
Carro de 

embalagens 
vazias 

Coloca blisters plásticos 
e cartão no carro. 
Prossegue a rota. 

0:05 0:02 13:54 

15 Preparações Posto 10 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Coloca caixas 

vazias para produto 
acabado. Recolhe caixas 
vazias de componentes. 

Recolhe caixas de 
produto acabado. 
Prossegue a rota. 

0:30 0:04:00 14:28 

16 Preparações Posto 13 

Abastece o bordo de 
linha. Coloca os kanbans 

no sequenciador de 
produção. Prossegue a 

rota. 

0:20 0:02 14:50 

 



136 
 

 



137 
 

 

Glossário 
 
 
 
Lead time – período de tempo que decorre desde o pedido de determinado produto ou serviço 
                  até à recepção do mesmo 
 
Fluxo – conceito usado para designar um movimento orientado de materiais ou informação num 
           cadeia de valor 
 
Fluxo contínuo – conceito usado para designar um fluxo de materiais sem quebras ou paragens 
 
Pull-Flow – ideologia de produção em que os processos a jusante puxam a produção dos 
                 processos a montante 
 
Push-Flow – ideologia de produção em que os processos a montante empurram a produção para 
                  os processos a jusante de forma descontrolada 
 
Pacemaker – conceito usado para designar o processo de produção controlado pelas ordens do 
                   cliente final 
 
Just-in-time – filosofia de produção onde um processo produz para o seguinte, na quantidade e 
                     no momento exacto (nem antes nem depois) 
 
Kanban – termo japonês para designar cartão. Técnica utilizada para dar ordens e instruções de 
              produção  
 
Bill-of-materials – conjunto de materiais e respectivas quantidades que compõem determinado 
                            produto 
 
WIP – termo usado para designar o stock de materiais existentes entre os vários processos de 
         produção 
 
5S – ferramenta de origem japonesa usada para melhorar a organização do local do trabalho, 
      com o objectivo de melhorar a eficiência 
 
FIFO – conceito usado para designar um sistema onde a entrada e saída de elementos segue as 
          regras de uma fila – o primeiro elemento a entrar é o primeiro elemento a sair 
 
Bullwhip effect – efeito que consiste na ampliação de pequenas flutuações ocorridas nos níveis 
                          inferiores da cadeia de valor em níveis superiores 
 
Factor de integração – indica a quantidade de um determinado componente que entra na 
                                  composição de um produto 

 


