
Resumo 

 

A realização do presente relatório, subordinado ao tema “Eficiência do Sistema de 

Produção”, insere-se no âmbito do projecto de dissertação do Mestrado Integrado em 

Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

Com início a 3 de Setembro de 2007 e duração de 6 meses, o projecto de dissertação 

realizou-se na empresa de componentes da indústria automóvel “Faurecia – Assentos 

Automóvel, Lda.” (fábrica dos Moldados), situada em São João da Madeira. 

O principal objectivo deste projecto de dissertação visou melhorar a eficiência e a 

capacidade produtiva da Unidade Autónoma de Produção III (UAP), da fábrica dos 

Moldados. 

Especificando o objectivo geral, pretendeu-se aumentar o número de células de costura 

existente, assim como melhorar a eficiência de funcionamento das mesmas, através da 

eliminação de desperdícios e variabilidades. Aumentar o número de células de costura, 

significava ter condições para aceitar novos projectos, possibilitando o crescimento em 

volume de negócios da empresa. 

Os principais métodos utilizados firmaram-se na alteração do layout existente e 

paralelamente, na aplicação de ferramentas de melhoria contínua às células de costura. 

Em particular, as ferramentas 5S, Hoshin e Standardized Work, numa lógica Kaizen e 

Lean Manufacturing. 

Finalizando, os objectivos propostos foram completamente atingidos, com o resultado 

final a contabilizar-se na economia de 11.355 € e na criação de 5 novas células de 

costura, em comparação com o cenário inicial de partida. 

 

 

Abstract 

 

The deliver of this report subordinated to the theme "Efficiency of Production System" is 

inserted in the scope of the Integrated Master's on Industrial Engineering and 

Management from the Faculty of Engineering - University of Porto. 



Starting the 3rd September of 2007 and having duration of 6 months, the dissertation 

project took place at the company of components of the automobile industry "Faurecia – 

Car Seats, Ltd.", Factory of Moldados located in São João da Madeira. 

The main objective of this dissertation project was to improve the efficiency and capacity 

of the Unit Autonomous Production III (UAP) of the factory Moldados. 

Specifying the general objective, it was my intention to increase the number of sews 

cells, as well to improve the efficiency of functioning of them, through the elimination of 

waste and variability’s. Increasing the number of sew cells, meant to be able to accept 

new projects, enabling the growth of the company. 

The main methods used to modify the initial situation were the layout modification and 

the application of tools of continuous improvement. Particularly the tools 5S, Hoshin and 

Standardized Work, always following a Kaizen and Lean Manufacturing spirit. 

Finally, the proposed objectives were fully met, with the economy of €11,355 as the final 

result and the creation of 5 new sew cells, in comparison with the initial scenario. 


