
Resumo 

 

O projecto na origem desta tese decorreu nas instalações da Blaupunkt Portugal em 

Braga e teve por objectivo reduzir os tempos de mudança numa linha de montagem 

final, através da aplicação da sistemática Quick ChangeOver e de uma série de 

metodologias associadas à Lean Production. 

Como resultado do projecto foram introduzidas melhorias a nível organizacional e a 

nível técnico, tanto para o setup interno como para o setup externo de uma linha de 

montagem final. 

A situação inicial encontrada tinha como tempo médio de setup 408 segundos, sendo 

traçado o objectivo para 180 segundos, após análise detalhada das actividades de 

mudança. 

No final deste projecto o tempo médio despendido no setup da linha passou a ser de 

193 segundos, registando-se uma melhoria de 53% relativamente à situação inicial. 

Relativamente ao setup interno, começou por ser feita uma descrição detalhada de 

todas as operações, sequenciando as operações envolvidas. Foi então atribuída uma 

duração standard para a sua realização, para que todo o processo ficasse totalmente 

descrito. Como resultado foi criada uma estrutura organizacional normalizada que 

permite uma melhor utilização dos recursos e uma redução do tempo de mudança de 

referências. 

Também para o setup externo foi elaborado um estudo com o objectivo de descrever 

exaustivamente o processo, o que permitiu conhecer melhor todos os procedimentos de 

troca de ferramenta e implementar um conjunto de soluções que conduziram a uma 

redução significativa do tempo de setup. 

Durante a realização deste projecto foram realizadas actividades 5S, no seguimento 

das observações e análise do processo de setup efectuadas. O objectivo dessas 

actividades foi a eliminação de todos dispositivos, ferramentas que não estavam a ser 

utilizados, efectuando-se uma triagem nos diversos postos. Procurar obter uma melhor 

arrumação, criando-se lugares associados a cada dispositivo, ferramenta. Finalmente 

com o objectivo de facilitar a procura desses elementos foi criada uma gestão visual. 



Todas estas melhorias em termos de 5S trouxeram ganhos no tempo despendido 

durante a realização das actividades de setup. 
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Abstract 

 

The project behind this thesis took place at the facilities of Blaupunkt Portugal in Braga. 

The principal objective was the reduction of the changeover time in a final assembly line, 

through the systematic application of Quick Changeover and a variety of methodologies 

associated with Lean Production. 

As a result of the project, organizational as well technical improvements were made, for 

both internal and external activities associated to the setup process of the final assembly 

line. 

With the initial setup situation the change over time was 408 seconds, the target for 

reduction this average time was establish for 180 seconds, after detailed analysis of the 

activities involving changes. At the end of this project the average time spent on the 

setup was about 193 seconds, with an improvement of 53% compared to the initial 

situation. 

In order to improve the setup procedure, a detailed description of all operations was 

necessary. Through this it was established a sequence of the operations involved. Then 

it was determined a standard duration for the realization of each activity, this way the 

whole process became fully described. As a result it was introduced a standardized 

organizational structure that allows a better use of resources and a time reduction 

wasted on activities involving changes of references. 

Also for the external setup a study was made in order to fully describe the process. This 

allowed to understand all procedures involved in the exchange of tools and in the 

implementation of a set of solutions which led to a significant reduction in the setup. 

During the implementation of this project 5S’s activities were made, following the 

comments and analysis of the setup process made. The purpose of these activities was 



the elimination of all devices and tools that were not being used, making a selection in 

the different posts. Our objective with 5S was to obtain better storage solutions and in 

simultaneous try to associate a post with each device or tool. Finally, in order to facilitate 

the demand of those elements, a visual management was created. All these 

improvements in terms of 5S brought gains related with the time spent on the setup 

activities. 
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