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Resumo 

A eficiência de um sistema produtivo e a redução de desperdício, são essenciais para o 

sucesso de qualquer empresa. 

Esta dissertação teve como objectivo a optimização da produção de uma célula de 

estampagem, recorrendo à metodologia Lean Manufacturing, e algumas das suas ferramentas. 

É descrito todo o processo de aplicação da metodologia Lean Manufacturing, e o seu impacto 

na optimização da produção. 

Nesta dissertação foi efectuada uma análise dos métodos de trabalho actuais, através de um 

estudo de métodos e tempos. Após o estudo de métodos e tempos foi apresentada uma 

proposta de reconfiguração de layout com o objectivo de optimizar a produção. A proposta de 

reconfiguração de layout é fundamentada por um novo estudo de métodos e tempos. Este 

estudo teve como objectivo comparar a carga de trabalho actual com a carga de trabalho que a 

reconfiguração implica. 

Paralelamente ao estudo de métodos e tempos, foram elaboradas e implementadas instruções 

de trabalho e documentos de manutenção autónoma. A implementação de 5Ss nesta célula foi 

também efectuada e relatada. 

Esta dissertação tinha como objectivos mensuráveis, uma redução de 5% de sucata, um 

aumento de produtividade de 10% e uma redução de tarefas desnecessárias e ineficazes em 

dez pontos percentuais. Todos os objectivos foram alcançados, demonstrando os benefícios 

que a implementação da metodologia Lean Manufacturing tem nos sistemas produtivos. 
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Lean Manufacturing – stamping cell production optimization 

Abstract 

The efficiency of a production system and waste reduction is essential to the success of any 

company.  

This thesis aimed to the production optimization of a stamping cell, using Lean 

Manufacturing, and some of its tools. It is described the whole Lean Manufacturing 

implementation process, and its impact on the production optimization.  

In this dissertation a current working methods examination was made through a methods and 

time measurement study. A layout reconfiguration proposal was made after the methods and 

time measurement study, in order achieve a production optimization. This layout 

reconfiguration proposal is supported by new methods and time measurement study. This new 

methods and time measurement study aimed to compare the current workload with the layout 

reconfiguration workload. 

Work instructions and maintenance documents were developed and implemented parallel to 

the methods and time measurement studies. A 5Ss was also carried out and reported. 

This thesis objectives were a 5% scrap reduction, a 10% productivity increase and a 

unnecessary and ineffective tasks reduction of ten percentage points. All objectives were 

achieved, demonstrating the benefits that a Lean Manufacturing implementation has in a 

production system. 
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1 Introdução  

1.1 Apresentação da ColepCCL 

O projecto de dissertação teve lugar nas instalações da ColepCCL, Vale de Cambra (Figura 

1). A empresa, fundada em 1965, era vocacionada para o fabrico e comercialização de 

embalagens metálicas e decorativas. Em sequência do sucesso obtido decidiu, em 1967, 

expandir a sua actividade para a produção de embalagens industriais para tintas, vernizes, 

solventes e óleos lubrificantes. Cerca de cinco anos mais tarde, expandiu para a produção de 

embalagens metálicas para aerossóis e produtos alimentares.  

Em 1975, já com 217 trabalhadores, a empresa na altura denominada de Colep Portugal, 

inicia-se no Contract Manufacturing, isto é, a formulação, fabricação, enchimento e 

embalamento de produtos de grande consumo em embalagens metálicas e plásticas. 

Continuando a sua expansão, em 1984, com cerca de 471 trabalhadores, inicia a produção de 

embalagens alimentares. 

Procurando uma maior afirmação a nível internacional, em 1993, a Colep adquire a fábrica da 

S. C. Johnson’s em Espanha e fundou a Colep Espanha. Continuando o seu crescimento 

adquire em 1999 a Shirley Jones & Associates Limited, sediada em Londres, com o objectivo 

claro de aumentar a sua actividade comercial de aerossóis vazios no promissor mercado do 

Reino Unido. Adquire também a Comercial de Envases de Navarra (CENSA), depois 

intitulada de Colep Navarra, afirmando-se desta forma como líder ibérico na produção de 

embalagens metálicas para fins industriais. 

Em 2001, a Iberholding – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., pertencente ao 

Grupo RAR, adquire a totalidade do capital social da Colep e, no final desse ano, é feito o 

primeiro investimento de raiz no estrangeiro através da construção da Colep Polónia, uma 

fabrica direccionada para o Contract Manufacturing, e assim consolida-se como uma empresa 

com projecção e imagem reconhecidas na Europa. 

Adoptando uma filosofia de crescimento sustentado e melhoria contínua, em Julho de 2004, 

concretiza-se a fusão com a empresa canadiana CCL Custom Manufacturing Europe, criando-

se a ColepCCL. Esta nova empresa tem como principal ramo de negócio o fabrico de 

Figura 1 - Instalações da ColepCCL, Vale de Cambra 
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embalagens e Contract Manufacturing, possuindo, nesta data, unidades produtivas na 

Alemanha, Espanha, Polónia, Portugal e Reino Unido. 

Esta distribuição estratégica de unidades industriais permitiu à ColepCCL a afirmação como 

um fornecedor europeu de produtos e serviços de elevado valor acrescentado. 

Iniciou-se no primeiro semestre de 2008, a aquisição da empresa alemã Czewo, estando ainda 

em curso. 

A ColepCCL tem tido inúmeros desafios desde a sua origem, começando pela reestruturação 

e reorganização de processos e estruturas. Embora fosse notório o crescimento da ColepCCL 

a nível internacional é de salientar o seu crescimento a nível nacional fundamentado pelo 

aumento de colaboradores de 638, em 1995, para 1070 em 2005.  

Em finais de 2010 a ColepCCL, como líder na produção de aerossóis, líquidos e soluções de 

embalagem, anunciou que uniu forças com a Provider, fornecedor líder no Brasil de produtos 

higiene pessoal e produtos líquidos homecare, para criar uma operação que irá satisfazer os 

mais altos padrões internacionais e iniciar os primeiros passos estratégicos rumo a uma 

expansão fora do mercado europeu. A nova empresa tem o nome de CPA (Colep Provider 

Aerossols) e a Colep detém 51% da cota da CPA e a Provider os restante 49%. 

A ColepCCL tem como missão colaborar com os clientes para proporcionar bem-estar aos 

consumidores. Para garantir o sucesso da sua missão, a ColepCCL elege como valores uma 

focalização no cliente para alcançar e exceder as expectativas do cliente, um desenvolvimento 

dos negócios de uma forma ética e socialmente responsável, a procura do alcance da 

excelência operacional através da melhoria contínua da fomentação da aprendizagem. A 

“abertura, confiança e lealdade” respeitando os colaboradores internos e externos com 

permanente abertura, confiança e lealdade em todas as ocasiões, “criatividade” através de 

novas ideias, promovendo um ambiente que fomente um trabalho em equipa, agradável e 

divertido, e uma “criação de valor” para a empresa e para as partes interessadas são os valores 

eleitos pela ColepCCL para garantir o sucesso da missão. 

A ColepCCL tem como visão “ser o líder na criação de valor, promovendo a reestruturação 

das Indústrias de Contract Manufacturing e Packaging, com o estabelecimento de relações de 

longo prazo com os clientes, integração e a oferta de um serviço de qualidade superior.” 

Actualmente as áreas de negócio da ColepCCL abrangem produtos de higiene pessoal, 

cosmética, higiene do lar e de para farmácia de venda livre, com unidades produtivas 

presentes em Portugal, Espanha, Alemanha, Polónia e Brasil. 

1.2 O projecto Lean Manufacturing na ColepCCL 

O projecto “Lean Manufacturing – optimização de uma célula de estampagem” insere-se na 

ideologia, enraizada na ColepCCL, de melhoria contínua. Este projecto, proposto pelo 

departamento de melhoria contínua, tem como objectivo optimizar o processo produtivo de 

quatro linhas da célula GL01. Das linhas em análise duas são linhas de estampagem (linha 27 

e linha 65), e as outras duas linhas de furação (linhas 94-01 e 94-02), vocacionadas para a 

produção de componentes de embalagens alimentares. 

O objectivo deste projecto é o de reduzir a sucata em 5%, aumentar a produtividade através da 

redução de 10% da mão-de-obra e diminuir 10% ao desperdício existente, através de uma 

redução de tarefas que não acrescentam valor, e reduzindo a duração das tarefas. 



Lean Manufacturing – Optimização da produção numa célula de estampagem 

3 

1.3 Estrutura da tese 

A tese foi estruturada de uma forma simples, com o objectivo de relatar a evolução da 

optimização da produção usando a metodologia Lean Manufacturing. 

No segundo capítulo, foi descrito o estado da arte do Lean Manufacturing. Neste capítulo é 

explicada toda a metodologia, os seus princípios, as formas de identificação de desperdício e 

são descritas algumas das ferramentas que esta metodologia usa. As ferramentas descritas são 

os 5Ss, o SMED, o diagrama de Ishikawa e o FMEA. 

No capítulo seguinte é descrito o problema proposto pela ColepCCL. A descrição do 

problema é dividida nas diferentes linhas que este projecto abrange. Assim, é descrito o 

processo produtivo da Linha 27, da Linha 65, da Linha 94-01 e da Linha 94-02. São também 

descritos os testes de qualidade do produto efectuados em cada linha. 

Para a abordagem do problema, e aplicação do Lean Manufacturing, foram usadas algumas 

ferramentas. Algumas destas ferramentas são descritas no capítulo referente ao estado da arte, 

mas, é neste capítulo que são descritas pormenorizadamente as ferramentas usadas no 

projecto. Assim, o capítulo da metodologia aborda a normalização do trabalho, o TPM (Total 

Productive Maintenance) e o estudo de métodos e tempos. 

O quinto capítulo aborda a aplicação das ferramentas do Lean Manufacturing nas diversas 

linhas, de forma a avaliar a situação actual da célula. Neste capítulo é determinada, em cada 

linha, a actual carga de trabalho do operador, mas também são identificados os problemas 

existentes e apresentadas propostas de solução. O capítulo seis aborda uma proposta de 

reconfiguração de layout para optimizar a produção, mas também, o estudo de métodos e 

tempos dessa reconfiguração. Este capítulo é concluído com a determinação do período de 

retorno do capital investido, através da poupança resultante da reconfiguração do layout e dos 

métodos de trabalho, e através dos custos associados. 

No decorrer deste projecto foram efectuadas acções de melhoria contínua, como um evento 

5S, a construção de documentos de manutenção autónoma e de instruções de trabalho. Estas 

acções estão descritas no sétimo capítulo. 

O último capítulo tem como objectivo avaliar o desenvolvimento de todo o projecto, o 

impacto da implementação da metodologia Lean Manufacturing e comparar os seus 

resultados com a situação actual da célula. Este capítulo aborda também os objectivos 

mensuráveis, propostos pela ColepCCL e a sua quantificação mediante a reconfiguração de 

layout. O último ponto a ser abordado neste capítulo, é a indicação de perspectivas de trabalho 

futuro na célula, com o objectivo de optimizar ainda mais. 
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2 Estado da arte Lean Manufacturing 

No final dos anos 40 a economia e a indústria japonesa, estavam completamente destruídas 

devido à segunda guerra mundial. A família Toyoda, produtor do sector têxtil, decidiu mudar 

a sua produção para a indústria automóvel. No entanto, encontraram inúmeros problemas 

comuns a toda a indústria japonesa, que se baseavam na escassez de matérias-primas, pelo 

aumento de movimentos sindicalistas e o pelo baixo capital de investimento. 

 Estes problemas limitavam drasticamente a capacidade de competição com as empresas 

ocidentais, limitando a indústria automóvel japonesa a mercados do seu próprio continente. 

No entanto estes mercados eram de pequena dimensão e extremamente diversificados.  

Perante a crise, Eiji Toyoda, jovem engenheiro japonês, visitou e estudou a fábrica de Ford, 

em Detroit(Womack, Jones, and Ross 1990), com o objectivo de compreender a razão do 

sucesso de produção de Henry Ford. Embora a capacidade da fábrica Toyota fosse 

extremamente limitada e impossível de pôr em prática a produção em massa de Ford, Eiji 

comunicou com a sede da Toyota, dizendo que após o seu regresso poderiam ser 

implementadas inúmeras melhorias oriundas de uma adaptação do sistema de Henry Ford. Foi 

então que, com uma colaboração entre Eiji Toyoda, o seu primo Kiichito Toyoda, Taiichi 

Ohno e também com Shingo que teve início a revolução da indústria automóvel japonesa. 

Taiichi Ohno criou um sistema de produção cujo principal objectivo era a eliminação 

constante de desperdícios, qualquer que fosse a sua forma, o Toyota Production System 

(TPS)(Monden 1984). O Lean Manufacturing é uma evolução do Toyota Production System 

aplicado a qualquer tipo de indústria. 

O Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão que foi desenvolvida com o objectivo claro 

de melhorar a qualidade e a produção. Segundo esta filosofia, estes objectivos podem ser 

conjugados através da eliminação de desperdícios e do respeito pelas pessoas(Jacobs, Chase, 

and Aquilano 2009). Segundo o TPS, a eliminação de desperdício baseia-se na eliminação de 

tudo aquilo que não acrescenta valor à cadeia produtiva. 

No desenvolvimento do TPS Taiichi Ohno identificou sete diferentes tipos de classes de 

desperdicio(Ohno 1997): o desperdício por excesso de produção, tempo de espera, transporte, 

stock, processamento, movimento e desperdício de produtos com defeitos.  

A Figura 2 mostra toda a estrutura do TPS, denominada de “Casa Toyota”(Pinto 2009). Na 

base e nos respectivos alicerces está localizada a filosofia Toyota, assente em valores simples 

e sólidos: a uniformização de processos, a melhoria contínua e o nivelamento da produção. 

Na construção de uma casa são necessárias fundações fortes e estáveis num local estável. Mas 

a existência de boas fundações não é suficiente para obtermos uma boa casa, o que nos remete 

à necessidade de uma estrutura, de igual qualidade, com pilares firmes e fiáveis e com o 

objectivo claro de proporcionar uma boa sustentação de todo o conjunto superior da casa. 

Na casa Toyota a obtenção de umas fundações fortes e estáveis é dependente de três factores, 

Heijunka (também denominado de Nivelamento de produção), a normalização do trabalho e 

por fim, Kaizen (melhoria contínua). No entanto, toda esta fundação tem que estar assente 

numa base de grande estabilidade de forma a evitar a existência de possíveis abalos em toda a 

casa e garantir que sejam atingidos todos os objectivos. 
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A primeira parte da fundação, Heijunka, tem como função a criação de harmonia em toda a 

cadeia produtiva mesmo com variações constantes de programação. Isto porque uma pequena 

variação do sistema produtivo implica alterações em toda a cadeia. O objectivo principal do 

Heijunka, é assegurar sempre um fluxo contínuo da produção, combinando diferentes itens e 

nivelando de forma rápida e concisa a carga de produção de todos os recursos existentes, com 

o objectivo de satisfazer todos os pedidos e corresponder à procura. 

Melhoria contínua, tradução do japonês Kaizen, é uma estratégia contínua de melhoria, 

possível apenas com o envolvimento total de toda a organização. Esta estratégia tem como 

objectivo incutir uma dinâmica de mudança para melhor, trazendo para a organização 

resultados rápidos e concretos envolvendo um baixo custo. Kaizen só é possível com uma 

mudança de mentalidade dos colaboradores, abandonando os hábitos diários de trabalho, em 

prol da experiência e treino em novos métodos, numa incessante procura pelo ideal(Imai 

1986). 

Just in time e autonomação, são os dois pilares principais de toda uma organização, com o 

objectivo de proporcionar aos seus clientes produtos de qualidade superior, com um melhor 

serviço ao mais baixo custo. 

Numa produção Just in time, apenas se produz o que é necessário, quando é necessário, sendo 

que todo o excedente é considerado desperdício dada a sua inutilidade no momento, bem 

como todo o processo dispendido para o seu fornecimento. Este método não tem como 

requisito grandes volumes, e pode ser aplicado a quaisquer segmentos repetitivos numa 

qualquer operação, qualquer que seja a sua origem. 

Autonomação, também denominado de Jidoka, tem como função a verificação constante da 

qualidade, para que, quando exista um defeito, a sua detecção e respectiva correcção seja 

imediata. Este processo pode implicar temporariamente uma paragem de produção, no entanto 

 

Figura 2 - A Casa Toyota 
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previne produtos com defeito, elimina a superprodução e analisa o problema assegurando-se 

que não se verifica o seu ressurgimento. 

2.1 Princípios do Lean Manufacturing 

O Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão que se rege por princípios. A sua estrutura 

assenta em cinco princípios principais: Especificação de valor, mapeamento do fluxo de valor, 

optimização do fluxo do sistema produtivo, sistema de produção Pull e na melhoria 

contínua(Shingo 1981). 

A especificação correcta e objectiva de “valor”(Pinto 2009) para a empresa é a primeira e 

mais crítica etapa do Lean Manufacturing. Na criação de um produto é necessária uma 

avaliação incisiva de todas as necessidades do cliente, para que não seja criado um produto 

com características não requeridas pelo cliente. Um produto com características não 

requeridas significa um aumento de processos de produção e de recursos, traduzindo-se num 

aumento do preço final do produto. Este aumento de preço implica uma insatisfação do 

cliente. Então, focando a produção na satisfação do cliente e numa procura de acrescentar 

valor ao produto, é essencial a oferta de produtos desejados, na forma desejada, com a 

qualidade e quantidade requerida a um preço razoável. 

No mapeamento do fluxo de valor, é essencial um conhecimento total de todos os 

intervenientes bem como dos requisitos do cliente, desta forma torna-se possível a obtenção 

de uma visão crítica sobre o processo produtivo. O mapeamento do fluxo de valor é 

desenvolvido através de uma identificação clara de todas as actividades do processo produtivo 

e posterior eliminação, ou redução, de todas as actividades que não acrescentam qualquer 

valor ao produto final. O fortalecimento de relações entre os diversos departamentos de uma 

empresa é essencial para que se fomente um regime de comunicação fulcral para a 

identificação e eliminação de processos que não acrescentem valor. 

Na optimização do fluxo do sistema produtivo, é necessário sincronizar todos os meios 

necessários para a criação do produto. Então, a criação de um processo produtivo bem 

definido e objectivo, permite que sejam dados passos na criação do valor que ainda for 

possível criar, e melhorar o valor já existente. Desta forma é assegurado um fluxo de 

materiais, de pessoas, de informação e de capital, o que se ira traduzir num fluxo eficiente do 

produto. A optimização do fluxo produtivo é um princípio fundamental na implementação da 

filosofia Lean Manufacturing, pois leva a uma reestruturação e redefinição do trabalho e 

sistema produtivo de qualquer empresa. A redefinição e reestruturação do trabalho, com o 

objectivo de criar valor ao produto, faz com que transpareçam as reais necessidades dos 

operadores permitindo identificar possíveis melhorias e consequente optimização dos 

processos. 

O quarto princípio do Lean Manufacturing baseia-se num sistema de produção Pull e não 

Push. No passado imperava uma mentalidade cujo objectivo era manter homens e máquinas 

em contínua laboração, empurrando o produto para o cliente final e muitas vezes obtendo 

stocks excessivos. Numa produção Pull, o processo produtivo apenas tem início com base na 

necessidade imediata do cliente. Então numa produção baseada em Lean Manufacturing, nada 

é produzido até o processo seguinte realmente necessitar, e de uma forma mais abrangente, 

uma empresa apenas inicia qualquer tipo de produção baseada numa encomenda do cliente 

final.  
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Os requisitos, necessidades e expectativas dos clientes estão em constante evolução. A criação 

de uma cultura de melhoria contínua, a todos os níveis, é essencial para manter a satisfação do 

cliente. Uma organização deve sempre conhecer quem serve e os seus requisitos, para que 

seja possível uma evolução constante e objectiva. A implementação de uma filosofia de 

melhoria contínua em todo o processo produtivo implica uma resposta rápida e eficiente às 

constantes mutações do mercado, acrescentando valor aos produtos, processos e organizações. 

Este princípio implica uma mudança positiva de mentalidade e uma procura incessante pela 

perfeição em todos os aspectos da organização. 

2.2 Identificação de desperdício 

Como referido anteriormente, a palavra desperdício é usada para designar todas as actividades 

ou processos que não acrescentam valor ao produto. O desperdício, designado pelos japoneses 

por muda, faz com que exista um aumento do preço de custo do produto pois implica um 

consumo de bens e recursos desnecessário (Pinto 2009). 

A identificação e eliminação do desperdício mostra ser uma das formas de optimizar um 

processo produtivo e consequentemente aumentar o rendimento de toda a organização. 

Recorrendo às ferramentas e técnicas originárias da gestão empresarial japonesa podem ser 

destacadas as seguintes formas de identificação de desperdício: os três MUs; os 5M+Q+S;o 

Fluxo de operações; os sete tipos de desperdícios 

A primeira técnica de identificação de desperdício, os três MUs, é vocacionada para atingir 

um equilíbrio entre a carga e a capacidade. Refere-se a uma correcta utilização de recursos 

com o objectivo de produzir o produto certo, na quantidade certa, para que seja entregue ao 

cliente no tempo estabelecido. Na gestão empresarial japonesa os três MUs significam três 

palavras japonesas: Muda, Mura e Muri. A palavra Muda refere-se a todas as componentes do 

produto que o cliente não está disposto a pagar. Mura refere-se à irregularidade ou 

inconsistência de encomendas. É eliminado através de uma produção baseada nas 

encomendas do cliente, implementando um sistema just-in-time. O último dos três MUs, 

Muri, é ligado à irregularidade e especificação de métodos. A sua eliminação é garantida pela 

uniformização de processos e operações. 

A técnica 5M+Q+S (men, material, machines, management, method, quality e safety) utilize 

uma outra perspectiva de identificação de desperdício. Esta técnica baseia-se numa análise de 

desperdício nas áreas onde a sua ocorrência é mais provável. A análise de cada uma destas 

áreas é essencial. Assim na área dos colaboradores é necessário analisar o desperdício das 

operações que realizam; nos equipamentos devem ser analisadas as avarias, paragens e setups 

e proceder à sua minimização. Gerir minuciosamente a quantidade e armazenamento de 

materiais e adoptar métodos de produção just-in-time com uma implementação cada vez mais 

rigorosa e uma uniformização dos processos. Na qualidade devem ser investigadas as razões 

da variabilidade da qualidade e necessidades de reprocessamento. A segurança de pessoas e 

equipamentos da organização é uma outra área que deve ser estudada e melhorada. Toda esta 

identificação de desperdício culmina numa análise à gestão. Esta última área tem o objectivo 

de optimizar o sistema gestão de tempo, recursos, planeamento e controlo. 

Uma outra técnica de identificação de desperdício baseia-se na análise do fluxo de operações 

e resume-se a quatro acções que se descrevem em seguida: a retenção, o transporte, o 

processamento e a inspecção. A primeira das acções, a retenção, é referente a paragens no 

fluxo produtivo sem que isso se traduza num aumento de valor do produto final. Parte por 
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uma análise ao equilíbrio do processo produtivo, abordando cadências de equipamentos e seus 

setups, e erros de planeamento de produção que possam gerar produção excessiva e 

antecipada. Relativamente ao transporte, é fundamental uma análise do layout rumo a uma 

diminuição significativa do desperdício, que o mau posicionamento de pessoas e estações de 

trabalho geram, não acrescentando qualquer valor ao produto. O reprocessamento é algo que 

não acrescenta qualquer valor ao produto. Assim a terceira acção, o processamento, deve ser 

objecto de análise para evitar operações que não acrescentem valor do ponto de vista do 

cliente, procurando “fazer bem à primeira”. A última das acções, a inspecção, é apenas um 

meio de identificação de defeitos. A eliminação de desperdício deve ser focada na origem dos 

defeitos rumo à minimização da necessidade de inspecção e controlo. 

A última das técnicas de identificação de desperdício, divide os desperdícios em sete 

categorias. Esta divisão em categorias foi identificada por Taiichi Ohno no desenvolvimento 

do TPS (Ohno 1997). Os sete desperdícios estão divididos da seguinte forma: Produção 

excessiva, stocks, espera, processamentos desnecessários ou não ergonómicos, transporte, 

defeitos e reprocessamento, e movimento. 

O primeiro dos sete desperdícios identificados refere-se à produção excessiva pois é uma das 

maiores e mais graves causas de desperdício. Caracteriza-se por uma produção Just-in-case, 

dado que se produz mais do que o requerido, no tempo errado e em quantidades inadequadas. 

Esta prática gera um aumento significativo de stocks, uma antecipação de compra de peças e 

materiais, consumo de materiais e de energia sem proveito financeiro, uma ocupação 

desnecessária de recursos e a ausência de flexibilidade no planeamento. Como forma de 

diminuir estas causas de desperdício deve-se procurar implementar um trabalho programado e 

uniformizado, postos de trabalho balanceados, um fluxo contínuo, produção just-in-time, 

produção de pequenos lotes e produção heijunka, e procurar a implementação de um sistema 

de mudança rápida de ferramentas. 

O desperdício gerado por stocks denuncia alguns defeitos na cadeia produtiva. A confirmação 

de uma produção excessiva, a constatação clara de gargalos e estrangulamentos nos 

processos, uma discrepância nas cadências de diferentes processos, ausência de layouts 

optimizados, problemas de defeitos, controlos e inspecções e por último uma mentalidade 

incorrecta de aceitação da existência de stocks como parte do activo da organização.  

O tempo é um recurso limitado e não é recuperável. A espera entre diferentes processos da 

cadeia produtiva não acrescenta qualquer tipo de valor, sendo muitas vezes uma perda 

significativa de tempo e originando tempo sem processo. Problemas de layout, 

incumprimento de prazos por parte de fornecedores e o não balanceamento de operações e 

processos são algumas das causas deste tipo de desperdício. 

O quarto tipo de desperdício é causado por processos desnecessários ou não ergonómicos. A 

criação de valor deve ser um ponto-chave de qualquer organização. Todos os movimentos que 

mostrem ser desnecessários devem ser eliminados, bem como todos aqueles que provoquem 

desconforto e fadiga excessiva do operador, que reflectem um processo mais lento e passível 

da ocorrência de erros. A formação e treino dos colaboradores, uma correcta uniformização e 

ergonomia das operações de trabalho, e a procura de um fluxo contínuo de produção são 

formas de eliminar este tipo de desperdício. 

O desperdício gerado por transporte pode indicar a ausência de um layout optimizado. Esta 

falta de optimização traduz-se numa movimentação de pessoas e materiais excessiva e 

desnecessária. A aproximação de equipas de trabalho e estações de processo comuns deve ser 
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uma meta para a eliminação de desperdício. Desta forma, os materiais irão fluir sem 

interrupções e sem armazenamento intermédio. 

Um dos claros objectivos do Lean manufacturing é o de “fazer bem à primeira”. A ocorrência 

de defeitos e o reprocessamento de qualquer produto, independente da fase do processo 

produtivo em que se encontre, é algo indesejado. O reprocessamento, quando possível, 

representa uma parcela significativa de desperdício de meios, tempo e recursos. A verificação 

da estabilidade e consistência do processo, bem como a fundamentação de toda uma instrução 

clara e objectiva de requisitos, produtos e métodos é essencial na eliminação deste tipo de 

desperdício. A identificação da origem dos defeitos é um passo fulcral na eliminação do 

desperdício. 

O desperdício de movimento é algo muito frequente, principalmente em organizações em 

crescimento constante. Este tipo de desperdício refere-se a movimentos e deslocamentos 

desnecessários numa produção. A redução de desperdício de movimento é obtida através de 

uma melhoria de layouts e através de um estudo de métodos de trabalho. 

2.3 Ferramentas do Lean Manufacturing 

O Lean Manufacturing utiliza ferramentas que são uma ajuda preciosa na melhoria de um 

produto ou processo nos mais diversos tipos organizações. São mencionadas em seguida 

algumas dessas ferramentas(Feld 2001). 

Os 5S é uma metodologia que utiliza práticas simples cujo objectivo é a simplificação do 

ambiente de trabalho, a redução de desperdício, a eliminação de actividades que não 

acrescentam valor, o aumento da segurança e da eficiência. Os 5S são o significado das 

seguintes palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. 

2.3.1  5S 

A palavra Seiri (separar) envolve quatro actividades principais que podem-se dividir da 

seguinte forma: Determinação da frequência de uso de cada item da área de trabalho; marcar 

todos os itens que não são usados de forma considerada frequente; remover do local todos os 

itens que não são essenciais, quer através de venda, doação ou até reciclagem e eliminar todas 

as fontes que possam gerar desordem e qualquer tipo de objecto que não seja necessário. 

A segunda palavra, Seiton, tem como objectivo simplificar e organizar toda a área de trabalho 

de forma a dispor de forma organizada todos os itens e estabelecer linhas orientadoras. 

Comparativamente ao primeiro passo, em que todos os itens são classificados pela sua própria 

frequência de uso, neste passo os itens são dispostos no ambiente de trabalho pela sua 

frequência de uso.  

Seiso, cujo significado é limpar, pode ser dividida em três acções principais de limpeza. A 

primeira das três acções é a limpeza de toda a área de trabalho de forma que seja assegurado o 

correcto posicionamento de cada item. Após esta acção torna-se bastante mais simples 

identificar qualquer item em falta ou deslocado, e consequentemente executar a respectiva 

acção correctiva. A segunda acção tem o objectivo de permitir não só identificar, mas também 

corrigir qualquer tipo de problema sistemático. A última das acções procura identificar e 

corrigir problemas de limpeza, como ferramentas em local incorrecto, deficiente organização 

de manuais e qualquer tipo de item de inventário incorrectamente colocado.  
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Standardizar é o significado de Seiketsu, a quarta palavra da metodologia 5S. Standardizar 

implica motivar os operadores a praticarem as regras da sua área de trabalho. É de extrema 

importância o envolvimento dos operadores na construção dessas regras padrão, pois podem 

fornecer informações sobre situações que ocorrem no dia-a-dia. Após a elaboração destas 

regras padrão, todos os elementos que são abrangidos por essas mesmas regras devem saber 

precisamente quais as suas funções e a forma como as devem exercer. 

A implementação e aceitação da metodologia 5S é algo de difícil receptividade por parte dos 

operadores. Por isso, torna-se frequente a aplicação dos passos durante um pequeno período 

de tempo e posteriormente, retrocesso as práticas anteriores, que é normalmente a forma como 

os operadores se sentem mais confortáveis. Daí ser muito importante o último dos 5S, 

Shitsuke, que significa manter, pois será a forma de não se verificar o retrocesso à situação 

inicial. Perante a existência de sugestões de melhoria, ou uma nova forma de trabalho é 

prudente uma nova análise de todos os quatro “Ss” anteriores. Então para que a permanência 

de toda a metodologia seja viável e que toda área ou local de trabalho se mantenha 

organizado, é necessário definir um sistema operacional bem estruturado que irá evitar voltar 

aos velhos e incorrectos métodos de trabalho. 

2.3.2  SMED 

SMED (Single minute exchange of dies), é uma ferramenta usada para mudanças rápidas de 

ferramentas, exequível em menos de dez minutos. É uma prática que permite reduzir 

significativamente o tempo de setup de um equipamento ou linha. O SMED (Sugai, McIntosh, 

and Novaski 2007)é importante numa conjuntura actual do mercado que exige uma 

diversidade muito grande de produtos e consequentemente um aumento do número de setups. 

2.3.3  Diagrama de Ishikawa 

O diagrama de Ishikawa, em homenagem ao seu criador, também denominado de diagrama 

causa-efeito ou diagrama de espinha de peixe, é uma importante ferramenta na prática de 

Lean Manufacturing. O seu uso em processos de brainstorming, para resolução de problemas, 

baseia-se em quatro pontos básicos. Identificar potenciais causas, e não os seus sintomas, 

agrupar as causas em categorias quantificando o seu peso, avaliar cada uma dessas categorias 

e eliminando a sua duplicação, e, no último dos quatro pontos, analisar individualmente cada 

“espinha” (categoria da causa) e os “ossos” (causas individuais) garantindo que se trata de um 

evento único e discreto. 

2.3.4  FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis) 

O FMEA(Juran and Godfrey 1999), também conhecido como Análise do tipo e efeito de 

falha, é uma ferramenta cujo objectivo é evitar e minimizar as falhas num determinado 

produto ou processo. Este objectivo é atingido por uma análise de potenciais falhas e por 

propostas de acções de melhoria. A utilização desta ferramenta traduz-se num aumento da 

fiabilidade por diminuição da probabilidade de falha do produto ou processo. Esta ferramenta 

tem cada vez mais impacto na satisfação do cliente, pois numa situação de avaria mesmo na 

existência de um serviço de assistência técnica rápido e eficiente, o cliente é privado do uso 

do produto criando insatisfação.  

A aplicação da ferramenta pode ser direccionada no desenvolvimento do projecto de um 

produto, mas também no desenvolvimento de um processo. No entanto o desenvolvimento e 

formas de efectuar a análise é semelhante, mas com objectivos diferentes. Na aplicação de um 
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FMEA a um produto são consideradas todas as possíveis falhas a ocorrer com o produto, 

mediante as especificações do respectivo projecto. Evitar as falhas do produto ou no processo 

decorrentes do projecto é objectivo desta análise. No caso da aplicação do FMEA a um 

processo, o objectivo é evitar falhas no processo considerando as falhas no planeamento e na 

execução do processo, tendo como base as não conformidades do produto comparativamente 

com as especificações do projecto. 

A análise do tipo e efeitos de falha identifica os tipos de falhas que são passíveis de ocorrer, e 

consequentemente, os efeitos e as possíveis causas de cada falha. Posteriormente são 

avaliados os riscos de cada causa de falha recorrendo ao uso de índices, e mediante esta 

avaliação, são tomadas as acções necessárias para minimizar esses riscos paralelamente a um 

aumento da fiabilidade do processo.  

Uma análise de risco é essencial para a determinação de coeficiente de prioridade de risco 

(RPN). Estes coeficientes são obtidos pela multiplicação do índice de severidade (S), 

ocorrência (O) e detecção (D) para cada falha, mediante critérios previamente definidos. 

Existem vários critérios já tabelados. No entanto, é importante que a empresa crie os seus 

próprios critérios para uma melhor e mais correcta adaptação ao seu ramo de negócio. 
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3 Descrição do problema 

O problema proposto pela ColepCCL incidia na célula de estampagem GL01 (General Line 

Alimentares). Tinha como objectivo um aumento de produtividade, através de uma redução 

da mão-de-obra, de 10%, uma redução de 10% do desperdício de tempo nas operações e uma 

redução de sucata de 5%. A implementação de SOP’s, um aumento dos standards de 5Ss, uma 

redução de custo de não qualidade, uma melhoria da ergonomia, um aumento da segurança, a 

implementação de uma bancada de qualidade e defeitoteca e ainda uma redução de custos 

logísticos foram igualmente objectivos propostos pela ColepCCL. 

A célula GL01 produz componentes para embalagens alimentares, e o problema proposto 

incide na obtenção dos objectivos em quatro linhas deste processo produtivo. A célula GL01 é 

composta por seis linhas de produção de componentes (estampagem de fundos e tampos de 

200ml – Linha 65, estampagem de fundos e tampos 500ml - Linha 27, furação de tampos de 

200ml - Linha 94-02, furação de tampos de 500ml - Linha 94-01, furação de componentes de 

700ml - Linha 94-03 e cravação de bocal em componentes - Linha 94-04), e posteriormente 

duas linhas de montagem componentes para a produção de embalagens (montagem de 

embalagens de 200ml – Linha 6, e montagens de embalagens de 500ml – Linha 19). Os 

produtos finais da célula GL01 são embalagens de 500ml e 200ml prontas para serem 

enchidas com azeite. 

O projecto incide na Linha 27 (L27) e na Linha 65 (L65), que são linhas de estampagem de 

fundos e tampos, e nas Linhas 94-01 (L94-01) e 94-02 (L94-02) que são linhas que fazem a 

furação nos tampos produzidos nas linhas de estampagem. 

3.1 Linha 27 

O processo produtivo na L27 (Figura 3) inicia-se com a realização de operações de 

rastreabilidade e carregamento de folha-de-flandres no alimentador da prensa. O alimentador 

de folha é carregado manualmente pelo operador até ao seu limite. No entanto, o 

fornecimento de folha do alimentador à prensa é feito de forma automática. Como referido 

anteriormente são produzidos dois tipos de componentes de 500ml e a sua diferença é que os 

tampos necessitaram de mais uma operação que os fundos. Este processo, mediante ordem de 

Figura 3 - Linha 27 
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produção, inicia-se com um balote de folha-de-flandres fornecido pela litografia. A folha sai 

do alimentador e é introduzida na prensa onde é efectuada a primeira operação de 

estampagem. Por meio de um transportador de tapete, o componente segue para a operação 

seguinte. Uma prensa estampa o componente segunda vez. Após esta segunda operação de 

estampagem, o produto para segue uma operação de orleado. No entanto não é produto final. 

Sendo que na L27 são produzidos componentes para embalagens é necessária a aplicação de 

um produto que garanta a estanquicidade no momento da montagem dos diversos 

componentes. Para garantir a estaquicidade, é necessária a aplicação de uma borracha no 

rebordo dos componentes. A operação de aplicação de borracha é realizada de forma 

totalmente automática e é executada por um braço oscilante, que percorre todo o local onde a 

borracha é necessária. Neste equipamento o fornecimento de borracha advém de um 

recipiente através de uma bomba. A aplicação da borracha tem alguns ajustes de controlo 

manual tais como reguladores de início e fim de aplicação e regulador de pressão o que se 

traduz numa variação de caudal. 

Após a aplicação da borracha os componentes são transportados por guias automáticas. Nesta 

etapa o operador desloca-se frequentemente ao local com o objectivo de executar uma pré 

inspecção visual e, se necessário, efectuar correcções nos diversos reguladores. 

Então, por intermédio de guias, o componente com borracha aplicada é transportado até ao 

início de um estágio de cura da borracha. Esta operação decorre dentro de um forno vertical, 

em que os componentes estão em constante movimento rumo à saída do forno. O forno 

funciona de forma automática e possui sensores de temperatura. A função destes sensores é de 

informar constantemente o sistema, para que sejam accionados, ou desactivados, os 

queimadores e seja mantida a temperatura interna dentro do intervalo de valores estabelecido. 

Na saída do forno vertical existe um buffer (Figura 4), onde o operador efectua operações de 

controlo de qualidade direccionadas para a detecção de uma incorrecta aplicação da borracha, 

bem como defeitos derivados da incorrecta aplicação de borracha. Nesta etapa também são 

detectados defeitos a nível dimensional. A inspecção visual de aplicação da borracha é focada 

no local mais susceptível de ocorrência de má aplicação que é o ponto onde se inicia a 

aplicação da borracha que coincide com o seu fim. Esta situação pode dever-se a inúmeros 

factores, quer de carácter de afinação de reguladores de início ou fim de aplicação e pressão, 

quer da necessidade de manutenções de limpeza.  

Figura 4 - Buffer no final da L27 
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Após esta inspecção o operador transporta manualmente os componentes do buffer para um 

contentor. Este contentor conforme a ordem de produção poderá ser, no caso de a ordem de 

produção indicar fundos, produto final da linha, mas poderá também ser considerado 

contentor de stock intermédio no caso dos tampos.  

No processo produtivo da L27 existem outras operações efectuadas pelo operador. Além do 

processo de controlo de qualidade visual, efectuado após a cura da borracha, o operador tem a 

seu cargo mais dois tipos de testes de controlo de qualidade. 

O primeiro teste tem como objectivo verificar a aplicação da borracha. O teste de qualidade 

da borracha consiste num controle do peso da borracha aplicada nos componentes (Figura 5). 

Para efectuar este teste de qualidade, o operador desloca-se ao final do transportador inicial, e 

retira imediatamente antes da segunda operação de estampagem vinte componentes. O 

operador transporta os componentes à mesa de linha onde com um marcador identifica esses 

componentes marcando o primeiro e o último do conjunto.  

A seguir, desloca-se à bancada de qualidade mais próxima, onde efectua a pesagem do total 

dos componentes em teste, numa balança de precisão de resolução 0.01g. No final da pesagem 

é registado o seu valor. 

No final do registo da pesagem o operador desloca-se novamente ao final do transportador 

onde coloca de novo em linha os componentes, de forma a concluírem as etapas restantes. 

Então, após a segunda operação de estampagem, aplicação da borracha e respectiva cura, os 

componentes chegam ao buffer, onde são facilmente identificados e retirados. 

Nesta fase, o operador transporta de novo os componentes à bancada de qualidade para nova 

pesagem dos vinte componentes. Efectua o registo do resultado da pesagem e retorna à mesa 

de linha. Na mesa de linha é determinado o peso da borracha aplicada e mediante valores 

padrão, o operador verifica se os valores obtidos na pesagem se encontram de acordo com a 

norma interna, e regista a aceitação ou reprovação do teste de qualidade. Este processo repete-

se a cada duas horas de laboração contínua. 

O segundo teste de qualidade, o teste de qualidade de espessura dos tampos, tem como 

objectivo o controlo do processo de estampagem e evolução de desgastes de cunhos, bem 

como uma detecção mais pormenorizada de erros de estampagem. 

Este teste inicia-se pela recolha de vinte e cinco componentes no buffer da L27. Depois de 

recolher os componentes o operador transporta os componentes para a mesa de linha. Na mesa 

Figura 5 - Borracha aplicada num componente 
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de linha são retirados os calibres de verificação, necessários a este teste de controlo dos 

componentes. 

O primeiro teste de qualidade efectuado ao conjunto dos vinte e cinco componentes verifica, 

mediante o calibre indicado, se a espessura dos componentes está dentro dos parâmetros. Na 

segunda fase é retirado um dos componentes e com o mesmo calibre, verifica novamente a 

espessura do conjunto. 

Num segundo teste de qualidade o operador pega num dos componentes e no calibre de 

verificação de orleado. Efectua o teste à semelhança da primeira fase. 

Após o segundo teste é necessária a verificação da espessura de orleado. Esta operação é 

efectuada em dois componentes usando o terceiro calibre. 

Uma vez efectuados todos os testes necessários, o operador volta a introduzir os componentes 

no buffer da L27. 

Os testes de qualidade de espessura dos tampos, espessura do orleado e orleado são testes do 

tipo “passa/não passa”, e a sua frequência é de duas em duas horas. 

Durante o processo produtivo da L27 o operador tem a seu cargo mais tarefas que são 

contabilizadas neste estudo. Operações de troca de contentores de tampos ou troca de 

contentor de fundos, operações de esvaziamento do balde de sucata gerada pela linha e 

também de colocação de folha-de-flandres no alimentador da prensa. 

3.2 Linha 65 

A linha 65 (L65) à semelhança da linha 27 produz componentes (Figura 6) de latas para 

alimentares. No entanto a L65 é uma linha direccionada para a produção de componentes para 

latas de 200ml. 

A produção destes componentes começa pelo fornecimento de balote de folha por parte da 

litografia. Esta folha é introduzida manualmente pelo operador de linha no alimentador de 

folha.  

A próxima operação é a estampagem. A prensa da L65 recebe a folha por parte do 

alimentador de forma automatizada. É executada simultaneamente a operação de corte e de 

estampagem.  

Após esta operação o componente é transportado até à fase seguinte por um tapete. O 

componente chega à próxima fase que lhe vai conferir a forma final. Esta forma é conferida 

por um orleador situado bastante próximo da prensa. 

Figura 6 - Componentes de 200ml 
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Ultrapassada esta fase, e da mesma forma que na L27, é necessário a aplicação de um 

elemento que garanta a estanquicidade. Essa estanquicidade é garantida pela aplicação de 

borracha líquida no rebordo do componente. 

O componente é transportado do orleador até à máquina de aplicação de borracha por 

intermédio de um tapete. No entanto existe neste tapete um rejeitador automático ligado a um 

sensor situado antes da máquina de aplicação de borracha. Este rejeitador tem função de 

derivador de curso. O sensor faz a leitura de nível máximo de componentes, se este nível for 

superior ao estipulado o sensor actua o rejeitador para que este direccione os componentes 

para um stock intermédio. Este equipamento funciona como sistema de segurança para que 

não se verifique atolamento e danos de componentes caso haja algum problema da fase 

seguinte. Na mesma fase existe um outro sensor. Este sensor indica quando o número de 

componentes está abaixo do nível mínimo. Este sensor está ligado à máquina de aplicação de 

borracha para que na ausência de componentes, a máquina não efectue aplicações em falso. 

Depois de ultrapassada a fase de sensores de segurança (Figura 7) o componente por 

intermédio de guias, é transportado até à máquina de aplicação de borracha. A máquina de 

aplicação da borracha da L65 é bastante diferente da usada na linha 27.  

Esta máquina efectua a aplicação da borracha no rebordo do componente por intermédio de 

carimbos. Existem dois carimbos em funcionamento sequencial. Os carimbos têm uma 

movimentação perpendicular à direcção dos componentes, de forma que quando o primeiro 

carimbo está a aplicar borracha o segundo carimbo está imerso numa bacia com borracha para 

efectuar a aplicação seguinte. 

Uma vez concluída a aplicação da borracha os componentes continuam por intermédio de 

guias, a serem transportados até à próxima fase. 

A próxima fase é uma fase de cura da borracha. Para o efeito é usado um forno vertical 

(Figura 8) no qual os componentes permanecem num estágio a altas temperaturas, para a 

obtenção de cura eficiente da borracha. No estágio de cura da borracha os componentes estão 

em constante movimento para que o estágio não ultrapasse a duração ideal, podendo causar 

problemas por excesso de exposição a altas temperaturas, dando origem a componentes 

identificados como sucata.  

No final do estágio de cura os componentes acumulam-se num buffer para que o operador 

faça uma inspecção visual da aplicação da borracha. Nesta inspecção visual o operador inclina 

ligeiramente os componentes para que seja possível observar o seu rebordo e consequente 

aplicação da borracha, depois vai virando os componentes de forma a inspeccionar todas as 

Figura 7 - Sensores de segurança 
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faces dos componentes. A inspecção de aplicação de borracha em locais não destinados para o 

efeito é também executada nesta fase. 

Após ser efectuado o processo de inspecção o operador transporta manualmente componentes 

do buffer para o contentor de produto final de linha. 

Neste processo é possível produzir dois tipos de componentes, os tampos e os fundos, e à 

semelhança da L27 o processo produtivo dos fundos termina nesta fase, no entanto quando a 

produção é de tampos existe um processo seguinte executado na linha 94-02. 

Na linha 65 também são efectuados os mesmos testes de qualidade que na linha 27, mas 

também é efectuada a troca de contentores de componentes e levar de balde de sucata. 

3.3 Linha 94-01 e linha 94-02 

As linhas 94-01 e 94-02 são dedicadas exclusivamente a um tipo de componente, os tampos. 

Estas linhas são idênticas. No entanto, a linha 94-01 (L94-01) é dedicada a componentes 

produzidos na L27 e a linha 94-02 (L94-02) é dedicada aos componentes produzidos na L65. 

O processo de produção da L94-01 será aqui pormenorizado. O processo de produção da L94-

02 é exactamente igual, com a diferença que neste L94-02 são furados tampos de 200ml 

provenientes da L65, enquanto na L94-01 é feita a furação de componentes de 500ml. 

Nestas linhas é efectuada uma furação nos componentes para que seja possível a aplicação de 

um bocal. 

O processo produtivo começa pelo fornecimento de um contentor de tampos por furar. Este 

contentor pode ter duas proveniências diferentes: directamente da L27, por intermédio de um 

empilhador, ou então do armazém de stock intermédio. As duas proveniências existem pelo 

facto de as linhas de furação terem cadências de produção bastante inferiores às das linhas de 

estampagem. 

O processo de produção inicia-se pelo transporte de componentes de forma manual, do 

contentor para o alimentador de furação do equipamento. Nesta fase o furador, munido de 

sensor de presença de componentes permite o accionamento do equipamento por parte do 

operador.  

Figura 8 - Forno Vertical da Linha 65 
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Dado que o equipamento está munido de um sistema de alimentação automático, os 

componentes são transportados do alimentador de tampos até à prensa por intermédio de guias 

para a furação de bocal. 

A furação do componente é efectuada por intermédio de uma prensa (Figura 9) que faz os 

furos e confere ao componente a forma que permitirá ser-lhe aplicado um bocal. A prensa está 

equipada com um cunho dimensionado para executar furações com um diâmetro de dezanove 

milímetros e correspondente orleado.  

Terminada a furação, o componente é transportado novamente usando guias para o carregador 

de saída. Nesta fase os componentes vão sendo empilhados com a ajuda de um sistema 

pneumático, que levanta os componentes no carregador para que seja introduzido mais um 

componente após a sua furação. Quando o número de componentes empilhados é suficiente, o 

operador transporta-os de forma manual do carregador para um contentor de produto final. 

Desta forma o componente é considerado um produto acabado na L94-01. 

Na L94-01 e na L94-02 o operador tem que efectuar testes de qualidade. Com uma frequência 

de duas horas, o operador tem que efectuar testes de qualidade dimensional dos componentes. 

Estes testes têm como objectivo um controlo do processo de furação usando calibres de 

controlo dimensional. 

Neste teste de qualidade é efectuado o rastreio usando cinco calibres. O primeiro calibre é 

usado para detecção de defeitos gerais, como por exemplo componentes amolgados ou 

defeituosos. O segundo calibre tem como objectivo verificar a conformidade posicional do 

furo, o terceiro calibre verifica a conformidade dimensional do furo, o quarto tem o objectivo 

de verificar o orleado no furo e o último calibre verifica o orleado do tampo.

Figura 9 - Prensa da Linha 94-01 
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4 Metodologia 

No decorrer deste projecto foi  necessário o recurso a ferramentas do Lean Manufacturing. As 

ferramentas utilizadas foram essenciais na construção de uma solução na qual todos os 

objectivos foram alcançados. As ferramentas utilizadas foram os 5Ss, anteriormente descritos, 

a Normalização do trabalho, o TPM (Total Productive Maintenance), standards visuais e o 

MTM (estudo de métodos e tempos). 

4.1 Normalização do Trabalho (Standard Work) 

Normalização do Trabalho é um conjunto de procedimentos que indicam os métodos e 

respectivas sequências de trabalho relativamente aos processos e os seus operadores (Feld 

2001). É também considerado um método que ajuda a determinar os métodos de trabalho e 

sequências. 

O uso e a aplicação da Normalização do Trabalho permite uma diminuição significativa de 

desperdício associado a cada processo e a cada pessoa, melhorando assim a performance de 

todo o processo. 

O objectivo da implementação da Normalização do Trabalho é a obtenção de um equilíbrio 

óptimo de trabalho executado por pessoas e máquinas para atingir as exigências de cada 

cliente com a maior qualidade possível.  

Este método pode ser fundamentado pela utilização de cálculos analíticos, provenientes de 

outras ferramentas, para determinação da melhor, mais rápida e eficiente forma de execução 

de tarefas. Para obtenção e cálculo da melhor sequência de operações, tem que ser 

considerado o tempo de ciclo, o próprio layout de células, cadências de equipamentos e 

operadores e os níveis de inventário. 

A Normalização do Trabalho é parte integrante de uma produção Lean. Após a 

implementação de ferramentas Lean, a Normalização do Trabalho pode ser usada também 

para assegurar a sua continuidade e correcta utilização. 

Podemos considerar este método com sendo uma ferramenta de diagnóstico e uma forma de 

detecção de problemas, pois fundamenta uma melhoria contínua com o objectivo de detecção 

e eliminação, actual e futura, de desperdício, envolvendo neste processo pessoas e máquinas. 

4.2 TPM (Total Productive Maintenance) 

Num constante esforço para alcançar uma eficiência produtiva é necessário fomentar a 

colaboração entre os operadores e a manutenção. 

O Total Productive Maintenance tem por objectivo a criação de um sistema produtivo livre de 

falhas mecânicas e perturbações a nível técnico, tornando a manutenção de equipamentos 

cada vez menos dependente de equipas especializadas, como mecânicos e engenheiros, e 

aumentando significativamente a autonomia dos operadores (Maggard 1992). 

Até à chegada do TPM qualquer tipo de anomalia presente num equipamento era 

encaminhada, única e exclusivamente, para equipas especializadas, o que tornava esta classe 

indispensável e essencial. Isto porque os operadores dos equipamentos, quando confrontados 

com uma avaria por menor que ela fosse, receavam efectuar qualquer tipo de acção correctiva 

com receio de a agravarem. 
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Isto conduz a desperdícios em toda a cadeia produtiva, quer sobre a forma de perda de tempo 

de produção, mas também num aumento de despesas de manutenção. 

Com a implementação do TPM esta postura dos operadores foi alterada através da introdução 

da manutenção autónoma. Foram assim, atribuídos aos operadores competências para 

efectuarem manutenção nos seus equipamentos de forma simples e correcta, sem o risco de 

aumentarem a dimensão das avarias.  

O apoio documental com descrições simples e objectivas, juntamente com ferramentas e 

formação adequada, tornam-se bastante eficientes pois fornecem linhas orientadoras, claras e 

isentas de erro, rumo a uma manutenção correcta. No apoio documental é de grande 

importância a fundamentação por intermédio de imagens com indicações, pois torna mais 

clara a manutenção e dispensa o uso de operadores especializados. 

É importante salientar que, com a constante modernização e automação, nas mais variadas 

indústrias, torna-se cada vez mais significativo o fosso entre os operadores e as suas 

máquinas, o que dificulta a obtenção dos objectivos pretendidos pelo TPM. 

O TPM é sem duvida uma das formas mais eficazes na obtenção de uma organização com um 

sistema produtivo capaz, com tempo de ciclo reduzido e maior eficiência operacional.  

4.3 Estudo de métodos e tempos (MTM) 

O estudo MTM (Methods and time measurement) é uma técnica cujo objectivo é 

determinação do melhor método de trabalho possível(Niebel 1992). 

Em 1885 Frank e Lillian Gilbreth deram um enorme contributo para a evolução desta técnica, 

no século XIX, F. W. Taylor tornou-se célebre por ter adoptado a divisão do trabalho em 

tarefas elementares repetitivas(Herrigel 2000). 

O MTM pode ser usado em qualquer tipo de actividade onde exista uma necessidade de 

planeamento, organização e execução de tarefas. 

Segundo o método de F. W. Taylor(Exertus Lda. 2003), no processo existem duas perguntas 

essenciais para a determinação do melhor método de trabalho. 

 Qual a melhor maneira de executar a tarefa? 

 Qual deverá ser o trabalho diário a executar por cada operário para optimizar o 

trabalho de grupo? 

4.3.1  Estudo de Métodos 

Actualmente além da necessidade de considerar a ligação homem/máquina, existe a 

necessidade de aumentar a produção, de reduzir o esforço individual, de estabelecer 

objectivos baseados em cadências e duração de operações, sem aumentar o número de 

recursos. 

A aplicação da técnica começa por um estudo exaustivo dos métodos de trabalho para a 

determinação de oportunidade de melhoria, e pode ser dividido em quatro fases: A 

observação, a recolha/registo de dados e informações, a análise crítica e a proposta de novos 

métodos ou oportunidades de melhoria. 

A observação e registo de dados são fases de extrema importância num estudo de métodos de 

trabalho. Após cada observação dos actuais métodos de trabalho, deve ficar registada toda a 
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informação que seja considerada útil, pois o desperdício de informação pode originar uma 

análise defeituosa e inconsistente. 

Na recolha de dados a filmagem é o método mais utilizado, uma vez que é um método 

bastante rico de informação e que permite uma análise posterior mais exaustiva. Este foi o 

método usado no estudo feito e descrito nesta dissertação. 

Na realização da filmagem deve-se optar por um plano abrangente, que consiga o registo de 

todas as movimentações do operador e dos métodos utilizados. A filmagem deve conter todo 

o desenrolar da operação, desde o seu início até ao final, e deve estar acompanhada de um 

registo de ocorrências, pois é um documento de extrema importância numa posterior análise. 

Nas ocorrências podem estar incluídos diversos factores, desde hora de início e fim de registo, 

paragens não programadas, avarias, etc. O estudo de métodos consiste na divisão de todas as 

operações em tarefas elementares. Cada uma destas tarefas deve ser acompanhada por uma 

medição de tempos para determinar o melhor método para uma consequente quantificação de 

tempos produtivos e não produtivos, velocidade de execução de tarefas e uma medição da 

ocupação dos meios disponíveis.  

A utilização de ferramentas gráficas permite uma análise mais correcta de todo o tipo de 

problemas existentes. O uso de um gráfico de processo (ANEXO A: Gráfico de 

processo) permite analisar tarefas e movimentos no posto de trabalho, permitindo uma 

avaliação da eficiência do posto de trabalho. 

Para a elaboração de ferramentas gráficas, é essencial uma separação das diferentes tarefas, 

bem como definir a sua importância. Esta separação pode ter diversas estruturas; no entanto, 

neste projecto de dissertação, foi adoptada uma estrutura simples e de uso comum na 

ColepCCL.  

Processo – engloba as tarefas que acrescentam real valor ao produto. 

Desperdício – é referente às tarefas que não acrescentam valor, no entanto podem ser 

necessárias. Estas tarefas podem ser melhoradas e minimizar o seu peso no processo 

produtivo. Neste item estão incluídos quaisquer tipos de transportes, bem como testes de 

qualidade. 

Tempo sem processo – este item engloba a parte do processo em que o operador não executa 

qualquer actividade, em grande parte devido a cadências de equipamentos mas também 

devido a métodos de trabalho. 

No estudo de tempos existe um número de questões que devem ser formuladas numa 

observação. As questões estão presentes no ANEXO B: Questões a efectuar numa 

observação de métodos. 

4.3.2  Estudo de tempos 

O estudo de tempos permite estabelecer o tempo standard de cada tarefa. O estudo de tempos 

é também um complemento do estudo de métodos permitindo uma análise objectiva e mais 

precisa da procura do melhor método de trabalho. 

Estabelecendo uma relação entre o estudo de tempos e o estudo de métodos, é obtida uma 

comparação de eficácia entre dois métodos de trabalho, uma mensuração de tarefas, 

operações, tempos improdutivos e também a determinação e comparação da carga de 

trabalho. 
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No estudo de tempo é importante uma decomposição de operações em tarefas elementares. 

Com esta decomposição obtém-se uma avaliação da operação com uma percentagem de erro 

muito menor do que quando é analisado um ciclo completo. É também possível a 

identificação da fadiga que cada actividade implica. Mas vantagem da decomposição de 

operações em tarefas elementares é a distinção e identificação do trabalho produtivo 

(processo) e de tarefas improdutivas (desperdício).  

A decomposição da operação deve conter tarefas elementares bem definidas (Tabela 1), e a 

duração deve ser curta. Quando se procede ao registo dos tempos das tarefas elementares deve 

ser mencionado o tipo de trabalho que está a ser cronometrado. Se o trabalho é efectuado de 

forma manual, a cronometragem é de uma precisão mais baixa e de uma medição mais difícil, 

requerendo maior cuidado, no entanto se o trabalho é efectuado por um equipamento deve ser 

registada a sua efectiva cadência de trabalho. 

No estudo de tempos é necessário equipamento base contendo um cronómetro, uma máquina 

de filmar, folhas de observação e eventualmente uma prancheta de cronometragem (Figura 

10).  

Neste trabalho foi utilizado um cronómetro digital. O uso de câmara de filmar é de grande 

utilidade pois permite uma análise repetitiva e exaustiva de uma operação tendo acesso a 

pormenores que numa situação de pura cronometragem seria impossível.  

Neste projecto recorreu-se ao uso simultâneo de um cronómetro digital e uma máquina de 

filmar, e o método de cronometragem com retorno a zero. O método de cronometragem com 

retorno a zero caracteriza-se por iniciar a leitura do cronómetro ao mesmo tempo que se inicia 

o primeiro elemento do primeiro ciclo, registando a sua leitura no final de cada elemento. Este 

processo repete-se para todos os outros elementos. 

Tabela 1 - Divisão em tarefas elementares 

 

Transp. Comp para o Contentor 
Desloca-se para a frente do buffer 

Inspecciona componentes 

Pega nos tampos 

Vira-se e desloca-se para o contentor 

Baixa-se 

Pousa os tampos 

 

Figura 10 - Prancheta de cronometragem 
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5 Situação actual da célula 

A abordagem do problema foi dividida em fases para uma melhor avaliação de todos os 

pormenores e identificação de problemas que não permitam um maior rendimento e qualidade 

nesta célula de produção de componentes para embalagens de alimentares. 

A primeira fase caracteriza-se por um relatório da situação actual da célula para avaliação da 

carga de trabalho (workload) real do operador. A carga de trabalho de um operador é a soma 

da percentagem de tarefas elementares classificadas como “Processo” com a percentagem de 

tarefas elementares classificadas como “Desperdício”. 

Na segunda fase foram identificados os problemas existentes no processo produtivo da célula 

e registadas as propostas de solução. 

Na avaliação da situação actual foi feito um estudo visual a todas as linhas com o objectivo de 

entender o seu funcionamento. Este estudo permitiu a identificação de todas as operações que 

o operador necessita de executar, alguns problemas mais evidentes na produção, erros 

derivados de layout, de cadências de linha e problemas de qualidade no produto. Desta forma 

foi possível passar ao segundo passo da primeira fase, um estudo MTM em todas as linhas 

que este projecto engloba. 

5.1 Carga de trabalho do operador na situação actual 

5.1.1  Linha 27 

Na linha 27, a primeira linha em que foi executado um estudo visual, foi possível a 

identificação de tarefas pelas quais o operador é responsável. Este estudo permitiu uma 

avaliação preciosa para a aplicação do MTM. 

Deste estudo resultaram sete operações (Figura 11) pelas quais o operador está responsável. A 

Operação “Retirar componentes para o contentor” consiste num transporte dos componentes 

do buffer da linha 27 para um contentor de stock localizado nas costas do operador. A 

operação “Carregar alimentador de folha” consiste no transporte de folha-de-flandres de uma 

mesa onde está colocado o balote de folha para o carregador do alimentador de folha 

automático da prensa. Existem duas operações que consistem em testes de qualidade ao 

produto. O “Teste de qualidade de borracha” que se caracteriza por uma pesagem de vinte 

componentes sem aplicação de borracha, depois a sua reintrodução na linha. Após o processo 

produtivo concluído é necessário pesar de novo com borracha aplicada. O peso da borracha 

obtido é depois avaliado segundo parâmetros de controlo pré estabelecidos. 

Operações a 
realizar na Linha 

27

Retirar 
componentes para 

o contentor

Carregar 
alimentador de 

folha

Teste de qualidade 
da borracha

Teste de qualidade 
de espessura de 

componentes

Preenchimento de 
mapas

Troca de 
contentores de 
componentes

Esvaziamento de 
balde de sucata

Figura 11 - Operações da Linha 27 
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O segundo teste de qualidade é o “Teste de qualidade de espessura dos componentes” que se 

caracteriza pela recolha de 25 componentes no buffer da linha e utilização de três calibres para 

controlo dimensional do processo. 

O “Preenchimento de mapas” de linha para controlo de processos e avaliação de condições de 

linha, a “Troca de contentores de Componentes” e o “Esvaziamento de balde de sucata” são 

as últimas das sete operações a cargo do operador. 

Perante esta identificação é possível a aplicação correcta e objectiva de um estudo MTM. 

Com o MTM foi feita uma divisão das operações em tarefas elementares. Esta divisão 

permitiu uma análise mais exaustiva dos métodos utilizados e posteriormente, recorrendo a 

um cronómetro, uma análise dos tempos de cada tarefa elementar. 

A análise MTM contemplou o facto de vários operadores executarem as operações. Assim 

recolheu-se o mesmo número de amostras aos diferentes operadores nas diferentes operações 

realizadas. Sendo que nesta célula o trabalho é executado em turnos rotativos que se alteram 

semanalmente, foi também registado um número de amostras de igual dimensão dos 

diferentes operadores em diferentes turnos de trabalho. 

Este método permitiu uma avaliação global da influência que inúmeros factores podem ter no 

desempenho de operações por parte do ser humano, tais como os diferentes turnos de trabalho 

e condições climatéricas.  

O registo e respectivo tratamento de cronometragens foram efectuados numa folha de cálculo 

do Excel para posterior análise global. 

A par do estudo MTM foram sendo identificadas em cada operação quais as tarefas que 

acrescentavam valor ao produto final e as que não acrescentavam. Perante esta identificação e 

usando a metodologia da ColepCCL, as tarefas que acrescentavam valor ao produto/processo 

eram catalogadas pela letra “P”, com o intuito de conotar como processo, e com a letra “D” 

todas as tarefas que não acrescentam valor ao produto/processo e que são consideradas 

desperdício (Tabela 2). 

Tabela 2- Divisão em tarefas e respectiva cronometragem da operação "Retirar tampos para o 

contentor" e "Carregar alimentador de folha" 

  Retirar tampos para o contentor 
Medição 

(min) 

 

  Carregar alimentador de folha 
Medição 

(min) 

D Desloca-se para o final de linha 0,0347 

 

D Desloca-se ao alimentador de folha 0,0960 

D Verifica o estado de alguns tampos 0,0790 

 

D Desce o elevador da folha 0,0240 

P Pega nos tampos 0,0164 

 

D Desloca-se ao balote de folha 0,0267 

D 
Vira-se e desloca-se para o 
contentor 

0,0252 

 

P Pega num maço de folha 0,0472 

D Baixa-se 0,0143 

 

D Desloca-se ao alimentador de folha 0,0172 

P Pousa os tampos 0,0603 

 

P Coloca a folha 0,0395 

   
 

D Desloca-se ao controlador do alimentador 0,0400 

   
 

D Selecciona a opção de elevador automático 0,0580 

   
 

D Desloca-se para a frente do final de linha 0,1077 

       

    

  Operação cíclica até carregamento total  
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 As filmagens das operações em conjunto com o registo de cronometragens numa folha de 

cálculo do Excel, permitiu diversas análises ao mesmo registo para uma determinação mais 

pormenorizada e uma avaliação dos métodos usados na execução de cada tarefa. 

O passo seguinte na análise da situação actual da linha 27 foi a construção da FTC (Folha de 

Trabalho Combinado). A FTC foi o meio usado para a determinação da carga de trabalho dos 

operadores. Para a determinação da carga de trabalho do operador existiram factores a ter em 

conta, como a frequência de cada operação. 

O tempo de ciclo caracteriza-se pelo tempo efectivo que um operador tem para realizar a 

operação principal e todas as outras operações sem que isso signifique uma paragem do 

processo produtivo da linha. Na linha 27, e com base na indústria automóvel em que o tempo 

de ciclo é determinado pelo tempo de conclusão de uma estação de trabalho, o tempo de ciclo 

foi determinado com base no tamanho do buffer, e nos componentes que esta consegue conter 

até atingir o seu limite, e na cadência produtiva dos equipamentos. 

Após uma análise dimensional dos componentes e do final de linha foi obtido para o buffer 

uma capacidade de setecentos e dez componentes. A linha tem uma cadência produtiva de 

cento e sessenta componentes por minuto. Desta forma e como explicado na Equação 1, foi 

determinado um tempo de ciclo de 4,44 minutos. 

Dado que a FTC (Figura 12) é construída para determinar a carga de trabalho de um turno, foi 

necessário proceder a uma afectação dos tempos de cada operação devido à diversidade de 

frequências das operações. Num turno de trabalho existem inúmeras operações. A frequência 

(numero de vezes que uma operação se repete num turno) das operações é diferente, e 

portanto tem uma contribuição diferente na carga de trabalho do operador durante o turno de 

trabalho. A afectação tem como objectivo relacionar a duração das diferentes operações, e sua 

respectiva frequência, com a operação que se repete mais vezes durante um turno. Desta 

forma, e com o auxilio da FTC, é possível determinar a carga de trabalho do operador, e 

verificar se o operador consegue efectuar todas as operações da linha, sem ultrapassar o tempo 

de ciclo e consequentemente, evitar uma paragem da linha. 

A determinação da frequência das operações é então necessária. Nas operações que envolvem 

testes de qualidade, a determinação da sua frequência num turno é obtida com base na 

frequência de execução obrigatória de controlo de qualidade. Neste caso como os testes de 

controlo de qualidade são efectuados de duas em duas horas, então a sua frequência por turno 

é de quatro testes. 

 Cadência da linha = 160 (unit/min) 

 Comprimento do buffer = 142 (cm) 

 Espessura de cada componente = 0.2 (cm) 

 Capacidade do buffer = 142 (cm) / 0.2 (cm) = 710 (unit) 

Equação 1 - Tempo de Ciclo 
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Para operações cuja frequência não pode ser determinada com base em tempos específicos, 

foi necessário efectuar uma relação entre cadência dos equipamentos e a capacidade relativa 

dos equipamentos ou operadores. 

Na operação “troca de contentor de componentes”, foi necessário obter a capacidade de 

componentes de cada contentor de stock. Mediante este valor, e a sua relação com a 

capacidade produtiva da linha num turno completo, foi obtida a frequência de troca de 

contentor. Após a determinação da frequência relativa de todas as operações foi então 

necessário afectar os tempos (Equação 2) das operações para proceder à construção da FTC e 

do respectivo gráfico de processo. 

A afectação de tempos foi efectuada relativamente à operação “Retirar componentes para o 

contentor” pois esta é a operação que se repete mais vezes num turno. A sua frequência tem o 

valor de trezentos e noventa e quatro transportes num só turno. 

A FTC (Figura 12) construída executa uma soma de todas as cronometragens efectuadas e 

relaciona-a com o tempo de ciclo do equipamento. A separação entre tarefas que não 

acrescentam valor (desperdício) e as tarefas que acrescentam valor (processo) é notória no 

gráfico de processo presente na FTC (Figura 12) e na tabela que indica a percentagem da 

carga de trabalho, de desperdício e tempo sem processo. 

No gráfico de processo é possível observar uma linha vertical de cor vermelha que indica o 

tempo de ciclo na L27. A existência desta linha permite determinar se é possível efectuar 

todas operações e respectivas tarefas individuais sem que seja ultrapassado tempo de ciclo. 

No gráfico de processo presente na Figura 12 verifica-se a evolução do processo, tarefa a 

tarefa, em que os elementos de cor laranja são considerados desperdício e os elementos de cor 

Equação 2 - Afectação de tempos 

Figura 12 - Folha de trabalho combinado 
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verde são considerados processo. Esta evolução no gráfico é originada por uma soma dos 

tempos de cada tarefa e por uma relação com o seu tempo individual. 

No final deste estudo MTM foi obtida a percentagem da carga de trabalho na L27 (Tabela 3). 

A carga de trabalho nesta linha é de 32.2%. Este valor é obtido através da soma da 

percentagem de tempo de processo e do desperdício que neste caso é, respectivamente 10.8% 

e 21.4%. O restante tempo em que o operador não efectua qualquer tipo de operação é 

catalogado como “tempo sem processo” e tem o valor de 67.8% do tempo total. 

5.1.2  Linha 65 

Na linha 65 foi utilizado o mesmo método que na linha 27. Um estudo visual da linha para 

identificação de operações e sua compreensão e posteriormente um estudo MTM para 

determinação da respectiva carga de trabalho do operador.  

Após o estudo visual foram identificadas as mesmas operações que na linha 27, no entanto 

devido ao facto de aplicação de borracha ser efectuada com recurso a um carimbo é 

acrescentada mais uma operação, a operação “Encher recipientes de borracha” (Figura 13) 

Dado que ao longo do processo produtivo o nível de borracha vai baixando, o operador 

necessita de abrir as torneiras que estão ligadas ao sistema de abastecimento de borracha e 

repor os níveis. 

Procedendo a um estudo de MTM foram divididas as operações em tarefas elementares e após 

a recolha de amostras e tratamento de dados, foi obtido o tempo das tarefas elementares em 

todas as operações  

A construção da FTC na linha 65 requer também o cálculo do seu tempo de ciclo. O tempo de 

ciclo é calculado da mesmo forma que o da linha 27. Usando o comprimento do buffer e a 

Operações a 
realizar na Linha 65

Retirar 
componentes para o 

contentor

Carregar 
alimentador de 

folha

Teste de qualidade 
da borracha

Teste de qualidade 
de espessura de 
componentes

Preenchimento de 
mapas

Troca de 
contentores de 
componentes

Esvaziamento de 
balde de sucata

Encher recipentes 
de borracha

Tabela 3 - Carga de trabalho da linha 27 

Figura 13 - Operações da Linha 65 
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cadência da linha 65 que é de 150 componentes por minuto. Para a linha 65 e recorrendo à 

Equação 1 foi obtido um tempo de ciclo de 4,00 minutos. 

Outro requisito necessário para a construção da FTC é a afectação de tempos das operações 

relativamente à sua frequência num turno. Nesta linha a operação que se repete mais vezes é a 

operação “retirar componentes para o contentor” com o valor de quatrocentas e vinte e quatro 

vezes. A afectação dos tempos de todas as operações é efectuada recorrendo à Equação 2. 

Após a construção foram obtidos os valores de “processo” de 11,9%, de “desperdício” de 

40,2% e de “tempo sem processo” de 48,0%, estes valores resultam numa carga de trabalho 

do operador de 52%, como demonstrado na Tabela 4. 

5.1.3  Linha 94-01 e linha 94-02 

O desenvolvimento do estudo actual das linhas 94-01 e 94-02 é demonstrado simultaneamente 

uma vez que os equipamentos são iguais. Nas linhas de furação 94-01 e 94-02 foi efectuado o 

mesmo tipo de análise, embora com resultados diferentes devido à diferença de capacidade 

dos seus alimentadores. 

Após o estudo visual foram determinadas quatro operações a realizar pelo operador em cada 

uma das linhas de furação (Figura 14). 

Fazendo um estudo de MTM foram também obtidas as tarefas a realizar em cada operação e 

os seus respectivos tempos elementares. Nestas duas linhas o tempo de ciclo foi determinado 

com base na cadência dos equipamentos (117 componentes por minuto) e pela capacidade dos 

alimentadores. O alimentador da linha 94-01 pode conter cem componentes enquanto que o 

alimentador da linha 94-02 pode conter cento e treze componentes. 

Com base nestes valores e usando a Equação 1, foi obtido um tempo de ciclo para a linha 94-

01 de 0,86 minutos e para a linha 94-02 de 0,97 minutos. 

Operações a 
realizar nas Linhas 

94-01 e 94-02

Abastecer 
alimentador com 
tampos por furar

Retirar tampos 
furados

Teste de 
calibragem

Troca de contentor 
de tampos

Figura 14 - Operações da L94-01 e da L94-02 

Tabela 4 - Carga de trabalho da Linha 65 
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A determinação da frequência das operações foi obtida da mesmo forma que no estudo de 

todas as outras linhas e a operação que se repete mais vezes é a “abastecer alimentador com 

tampos por furar” com o valor de quinhentas e sessenta e duas vezes para a linha 94-01, e para 

a linha 94-02 tem o valor de quatrocentas e noventa e sete vezes. 

Após afectar os tempos das diferentes tarefas das operações, relativamente à operação 

“abastecer alimentador com tampos por furar”, foi construída uma FTC para cada linha 

obtendo uma carga de trabalho na linha 94-01 de 51% (Tabela 5) e na linha 94-02 uma carga 

de trabalho de 60,8% (Tabela 6).  

Com a determinação das cargas de trabalho dos operadores nas quatro linhas em análise foi 

encerrado o estudo da situação actual 

5.2 Problemas existentes e propostas de solução 

Finalizado o estudo MTM e a determinação da carga de trabalho nas diferentes linhas inicia-

se a segunda fase desta dissertação. A segunda fase consiste na identificação dos problemas 

existentes na célula GL01 e em propostas de solução. A identificação dos problemas iniciou-

se por um estudo intensivo do layout actual. Depois foi efectuada uma análise a todas as 

tarefas elementares a cargo de um operador, principalmente as tarefas classificadas como 

desperdício. Com base no estudo de layout, na análise das tarefas elementares e no estudo 

visual da célula efectuado no início do estudo MTM, foram identificados todos os problemas 

e elaboradas propostas de solução. 

No estudo de layout foi identificada uma elevada distância entre as linhas de furação e as 

linhas de estampagem. Esta distância implica a total dependência de um elemento externo de 

transporte para os componentes que necessitem de furação. Dado que as cadências das linhas 

de estampagem são mais elevadas, além do transporte directo dos componentes das linhas de 

Tabela 5 - Carga de trabalho da Linha 94-01 

Tabela 6 - Carga de trabalho da Linha 94-02 
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estampagem para as linhas de furação, torna-se inevitável a necessidade de armazenar 

contentores de tampos por furar em armazém. Esta situação gera custos de transporte bem 

como custos de armazenagem desnecessários a este processo produtivo. 

Além do distanciamento das linhas de furação das linhas de estampagem, e com o auxílio do 

estudo MTM, foram identificados outros pontos que inevitavelmente geram desperdício. Nos 

testes de qualidade da borracha verificou-se que a bancada de qualidade contendo a balança 

de precisão se localiza numa posição bastante distante das linhas de estampagem. Dado que a 

tarefa de transporte dos componentes para pesagem não acrescenta valor ao processo é um 

ponto que carece de melhoria. 

A mesa de linha da L27 localiza-se atrás do local onde o operador realiza a operação com 

maior frequência. Esta localização implica que em cada operação que seja necessária a 

deslocação à mesa de linha seja gerado desperdício. Além do desperdício, esta situação não é 

ergonómica uma vez que o operador tem que efectuar o movimento de se virar para a mesa. 

Deslocando a mesa de linha para a frente do buffer da L27 vai ser eliminada uma grande parte 

do desperdício que o deslocamento origina. Desta forma o operador pode realizar operações 

como “preencher mapas”, “testes de espessura de componentes” e até mesmo “testes de 

qualidade de borracha” mais rapidamente. Na L65 esta situação já não se verifica.  

Este desperdício gerado por erros de layout é também notório na posição do contentor de 

produto da L27. O contentor está localizado junto da mesa de linha o que gera o desperdício 

do transporte de componentes do buffer para o contentor. Como a operação de transporte de 

componentes para o contentor é a operação com maior frequência, deve ser estudada a 

ergonomia deste processo mesmo que o peso da carga de transporte não seja significativo. A 

repetição desta operação aumenta a fadiga do operador conduzindo a um aumento do tempo 

de execução da operação. Neste caso um deslocamento do contentor de produto final para 

junto do buffer e colocado numa posição perpendicular é bastante mais cómodo para o 

operador, e reduz o movimento de rotação para alcance da mesa de linha e do contentor de um 

ângulo de 180º para um ângulo de 90º.  

Na operação de carregar o alimentador de folha da L65 foi identificado um problema 

relativamente à mesa onde é colocado o balote de folha. Para proceder ao carregamento do 

alimentador da prensa, a mesa encontra-se uma posição que não optimiza o processo. A mesa 

com o balote está colocada atrás da posição na qual o operador carrega a folha no 

alimentador. Este processo, além do desperdício gerado pela rotação, gera maior fadiga ao 

operador, pois apesar de o peso do transporte estar bastante distante de ultrapassar o 

permitido, contem um peso significativamente maior que o transporte de componentes. Neste 

processo, a orientação com que é colocado o balote de folha na mesa para posterior 

carregamento do alimentador, deve ser alterada pois torna a tarefa de pegar num maço de 

folha bastante mais difícil. 

A necessidade de carregar folha no alimentador da prensa da linha 65 é monitorizada 

aleatoriamente. Estes deslocamentos são um constante desperdício que é possível eliminar. 

Com a simples implementação de um andon (Figura 15) e um sensor indicando um nível 

baixo de folha, o operador só terá que se deslocar ao alimentador de folha no momento em 

que a operação “Carregar alimentador de folha” é efectivamente necessária. 

Em ambas as linhas de estampagem existe uma oportunidade de melhoria na redução de 

sucata. A aplicação de borracha é a etapa do processo produtivo onde é gerada uma maior 

percentagem de sucata. Como explicado pelas tarefas da operação “retirar componentes para o 

contentor” em ambas as linhas é efectuado um controlo visual da aplicação da borracha nos 
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componentes. O controlo visual tem como objectivo a 

verificação de uma correcta aplicação da borracha nos 

componentes e, além disso, se for detectada uma má 

aplicação sistemática, executar operações correctivas nos 

diferentes equipamentos. 

No caso de ocorrer uma falha sistemática e a sua detecção for 

efectuada apenas no buffer existe uma grande probabilidade 

de existir um número elevado de componentes que serão 

sucata. Este número pode chegar até aos 1120 componentes 

na L27, dado que na ausência de uma constante verificação 

da qualidade da aplicação, existe a possibilidade de se obter 

um forno inteiro de componentes com uma aplicação de 

borracha defeituosa.  

A aplicação de um sistema de inspecção artificial imediatamente após a máquina de aplicação 

de borracha, permite uma detecção rápida de componentes com aplicação defeituosa e, se for 

implementado um sistema de rejeição em comunicação com o sistema de inspecção, a sua 

exclusão da linha de produção pode ser efectuada. No caso de se tratar de uma falha 

sistemática, o sistema de inspecção artificial pode actuar o sistema de segurança da linha, não 

permitindo que sejam produzidos mais componentes defeituosos até ser efectuada uma acção 

correctiva para eliminar a anomalia. Uma outra melhoria perante a instalação deste sistema de 

inspecção artificial, é a obtenção do produto final com uma inspecção a 100% na aplicação da 

borracha. Esta situação verifica-se tanto na linha 27 como na linha 65 independentemente da 

diferença dos sistemas de aplicação de borracha. 

A programação da máquina de aplicação de borracha da L27 foi alterada. Esta alteração 

implicou a mudança do ponto de início e de fim de aplicação da borracha, ponto crítico da 

ocorrência de erros de aplicação, com o objectivo de fornecer ao operador uma maneira mais 

rápida de identificação de defeitos na aplicação da borracha. Esta rapidez é justificada porque 

com a alteração do ponto de aplicação, os componentes chegam ao buffer onde é efectuado o 

controlo visual, com esse mesmo ponto na parte superior facilitando o controlo visual. No 

entanto, e por indicação do construtor do equipamento, a alteração do ponto de aplicação 

implica um aumento de erros. Com a instalação do sistema de inspecção artificial a 

probabilidade de erros de aplicação gerados por uma alteração do ponto de aplicação será 

substancialmente diminuída. 

Nas linhas de furação existem igualmente oportunidades de melhoria. As linhas 94-01 e 94-02 

contêm alimentadores da prensa de tamanho muito reduzido o que aumenta significativamente 

a frequência da operação “abastecer o alimentador com tampos por furar”. No processo de 

estudo foram efectuados carregamentos superiores aos permitidos para avaliação dos efeitos. 

Neste estudo foi determinado que ultrapassar o limite estabelecido de componentes no 

alimentador origina encravamentos sucessivos. Então o aumento dos respectivos 

alimentadores terá de ser acompanhado por um sistema pneumático que permita fazer uma 

divisão entre o nível máximo estabelecido e um nível superior contendo um buffer, 

acompanhado de um sensor que liberte componentes quando requerido sem que origine 

encravamento. 

Além destas melhorias mais relevantes existem algumas melhorias a fazer que reduzirão uma 

parte significativa do desperdício que ocorre nestas linhas. A implementação de ferramentas 

simples como um alicate facilita a acção do operador quando, por exemplo, ocorre um 

Figura 15 - Andon rotativo 
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encravamento na prensa. Sendo a prensa um local de difícil acesso, o alicate permite uma 

retirada rápida dos componentes que ficam presos no processo de estampagem. No caso das 

linhas de furação, é frequente a existência de rebarba no rebordo da furação. Este problema 

ocorre quando no cunho da prensa ficam presos resíduos de operações passadas. A 

implementação de um espelho convexo com braço extensível permite ao operador verificar 

muito mais facilmente se a origem do aparecimento de rebarba é sujidade no cunho, e com o 

auxílio de uma pequena pinça fazer a limpeza de forma rápida e eficiente. 

Um levantamento das ferramentas necessárias a operações a cargo dos operadores de linha, 

como por exemplo operações de limpeza de bicos e filtros de borracha, é essencial para que 

sejam efectuadas essas operações de forma rápida e sem que existam desperdícios na procura 

de ferramentas indicadas. Perante esta recolha de ferramentas essenciais sugere-se a 

construção de um carrinho de ferramentas organizado e que permita a optimização das 

operações. 
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6 Proposta de reconfiguração de layout 

Este projecto tem como objectivo efectuar um estudo MTM de uma situação futura para 

determinar a carga de trabalho do operador, aumentar a carga de trabalho e também diminuir 

a mão-de-obra. Esta situação futura foi idealizada com a implementação de todas as sugestões 

de melhoria apresentadas no capítulo anterior. 

A primeira oportunidade de melhoria pode ser vista no layout representado na Figura 16. As 

linhas de estampagem estão a uma distância de cerca de quarenta e cinto metros das linhas 

que efectuam a furação nos tampos. Considerando em pormenor a análise à carga de trabalho 

do operador da situação actual, foi estudada uma alteração das linhas de furação para junto 

das linhas de estampagem, com o objectivo claro de diminuição de desperdício, mas também 

a diminuição da mão-de-obra. Esta alteração implica um menor número de operadores na 

realização de todas as operações, sem que se verifiquem paragens na produção. 

Perante a alteração das linhas de furação para junto das linhas de estampagem foi estudado 

qual o local óptimo da sua colocação. Então, após o estudo de vários layouts alternativos foi 

considerada a colocação dos equipamentos de furação junto dos buffers das linhas de 

estampagem (Figura 17), dado que é o local onde o operador efectua operações com mais 

frequência, como o transporte de componentes para o contentor. Nesta situação um único 

operador efectua todas as operações de transporte de fundos directamente para o contentor de 

stock e, no caso de estarem a ser produzidos tampos, o operador transporta os mesmos, 

directamente para o equipamento de furação. Sendo que a cadência das linhas 94-01 e 94-02 é 

bastante inferior à da linha 27 e da linha 65, é inevitável a implementação de um contentor de 

stock intermédio nas próprias linhas. Então, o operador pode transportar tampos por furar do 

buffer da linha para o alimentador de furação, e quando o alimentador atinge o seu limite, 

originado pela discrepância de cadências, pode colocar os componentes no contentor situado 

junto do equipamento de furação. No final da operação de furação está presente um contentor 

com o objectivo de armazenar tampos já furados, então o operador retira-os do final da linha 

de furação para o respectivo contentor. 

Para compensar a diferença de cadências das linhas esta alteração de layout permite ainda 

que, quando a linha 27 e a linha 65 estão a produzir fundos, o operador efectue o transporte de 

componentes do buffer de estampagem para o respectivo contentor de produto final, e ainda 

transporte tampos por furar do contentor de stock intermédio para o alimentador dos 

respectivos equipamentos de furação. Para completar o processo, o operador retira os tampos 

furados para o respectivo contentor de produto final de tampos que se situa no final de cada 

equipamento de furação. 

Figura 16 - Layout actual 
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A distribuição das linhas de furação e seus respectivos contentores de stock intermédio e de 

produto final, bem como do contentor de produto final de fundos foi efectuada para que o 

operador execute as suas operações com movimentos curtos e com o menor desperdício 

possível. Considerando um aumento significativo da carga de trabalho do operador e 

consequentemente um aumento de fadiga por parte do operador, o contentor de produto final 

de fundos e o contentor de stock intermédio de tampos por furar foram colocados em locais 

afastados para que seja diminuída probabilidade de ocorrência de erros de transporte. 

A implementação de uma bancada de qualidade com uma balança de precisão, entre a linha 

27 e a linha 65 permite uma redução no deslocamento efectuado na situação actual. Esta 

redução é de cerca de trinta metros por cada deslocação. 

Considerando todas as alterações de layout e melhorias efectuadas procedeu-se ao estudo 

MTM. Na situação futura o número de operações a serem efectuadas pelo operador é maior, 

uma vez que deixam de existir duas linhas de estampagem e duas linhas de furação para 

passarem a existir apenas duas linhas mas capazes de fazer estampagem e furação. Então a 

linha que produz componentes para embalagens de 500ml passa a denominar-se linha 27/94-

01 (L27/94-01) e de linha 65/94-02 (L64/94-02) a linha para estampagem e furação de 

componentes de 200ml. 

Figura 17 - Layout proposto 
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6.1 Linha 27/94-01 

O primeiro ponto de estudo da L27/94-01 foi a definição concreta de todas as operações a 

realizar (Figura 18). No final foram identificadas doze operações. Com o estudo MTM as 

operações foram divididas em tarefas elementares. 

Na determinação dos tempos elementares de cada operação e respectivas tarefas (Tabela 7) foi 

utilizada uma tabela MTM (ANEXO C: Tabela MTM) com o objectivo de estipular 

valores com o menor erro possível. 

Tabela 7 - Tarefas elementares e respectiva cronometragem das operações "Abastecer alimentador 

da 94-01" e "Retirar fundos para o contentor" 

  Abastecer alimentador da 94-01 

Medição 

(min)  
  Retirar fundos para o contentor 

Medição 

(min) 

D Desloca-se para a frente do alimentador 0,0450 
 

D Desloca-se para a frente do alimentador 0,0300 

P Pega nos tampos 0,0164 
 

P Pega nos tampos 0,0164 

D Vira-se e desloca-se para 94-01 0,0450 
 

D Vira-se e desloca-se para o contentor de fundos 0,0300 

P Abastece o alimentador 0,0227 
 

D Baixa-se 0,0143 

    
P Pousa os tampos 0,0603 

Com a implementação dos sistemas de inspecção artificial, foi eliminada qualquer tarefa de 

inspecção por parte do operador na aplicação da borracha nos componentes. 

Operações da L27/94-01

Retirar fundos para o contentor

Retirar tampos para contentor de stock 
intermédio

Abastecer alimentador de furação

Retirar tampos furados para o contentor

Carregar alimentador de folha

Teste de qualidade da borracha

Teste de qualidade de espessura dos 
componentes

Teste de calibragem da furação

Preenchimento de mapas

Esvaziamento do balde de sucata

Trocar  contentor de tampos furados

Trocar contentor de fundos

Figura 18 - Operações da Linha 27/94-01 
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Esta melhoria traduz-se numa redução muito significativa de tempo nesta operação, comum à 

situação actual e à situação futura. Comparando a mesma operação nas duas situações 

verifica-se uma redução de 34% no tempo necessário para efectuar esta operação. 

Para a construção da FTC foi necessário calcular o tempo de ciclo desta nova linha. O tempo 

de ciclo da L27/94-01 é igual ao tempo de ciclo da anterior L27, porque o tamanho do buffer 

da linha de estampagem não sofre alterações dimensionais. O tempo de ciclo poderia sofrer 

alterações causadas pela introdução do equipamento de furação. No entanto, com o respectivo 

aumento do alimentador de componentes para uma dimensão igual ao buffer da linha de 

estampagem o tempo de ciclo não sofre qualquer correcção mantendo-se em 4,44 minutos. 

O próximo passo para a construção da FTC é a determinação da frequência de operações. 

Nesta nova linha é necessário determinar a frequências das diferentes operações. Para a 

determinação das frequências das operações foi usada uma folha de cálculo de forma a 

simular um plano de produção teórico envolvendo a cadência dos equipamentos. A frequência 

da operação “Retirar fundos para o contentor” não sofre qualquer alteração, mantendo-se o 

valor de trezentos e noventa e quatro transportes num turno. A operação “Abastecer 

alimentador da 94-01” sofre alterações significativas causadas pela melhoria da capacidade 

dos alimentadores de componentes do equipamento de furação, passando de uma frequência 

de quinhentas e sessenta e duas para uma frequência de duzentos e oitenta e oito 

abastecimentos. Esta melhoria na capacidade dos alimentadores traduz-se numa redução de 

cerca de 48% da frequência de alimentação. 

Uma vez identificada a operação “Retirar fundos para o contentor” como a nossa operação 

principal e respectivamente a com maior frequência, os tempos de todas as outras operações 

foram afectados recorrendo à Equação 2. 

Após a construção e análise da FTC foram determinados todas percentagens de tempo de 

“processo” (20,6%), “desperdício” (30,6%) e de “tempo sem processo” (48,8%). Estes valores 

dão origem a uma percentagem de carga de trabalho de 51,2% (Tabela 8), que comparando 

com a carga de trabalho da L27 actualmente (32,2%) se observa um aumento de dezanove 

pontos percentuais. 

6.2 Linha 65/94-02 

O mesmo método foi aplicado relativamente às linhas dedicadas aos componentes de 200ml e 

foi criada a linha 65/94-02 (L65/94-02). Todas as melhorias e necessidades foram 

consideradas para proceder ao estudo de MTM. 

Tabela 8 - Carga de trabalho da Linha 27/94-01 
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Na L65/94-02 foram identificadas todas as operações (Figura 19) efectuadas na L27/94-01 

mas devido ao sistema de aplicação de borracha por intermédio de carimbo, com a operação 

“Encher recipientes de borracha” o número de operações é de treze.  

A implementação do sistema de inspecção artificial tem um impacto na redução da duração da 

operação “Retirar fundos para o contentor” ainda mais significativo, pois verifica-se uma 

diminuição de 55% no tempo total de realização desta operação. Esta redução é um contributo 

bastante importante para que o operador consiga realizar todas as operações sem que se 

verifique qualquer paragem no processo produtivo. 

O tempo de ciclo da L65/94-02 também não sofre alterações dado que, à semelhança da 

L27/94-01, o buffer da linha de estampagem não foi modificado, não foram efectuadas 

alterações nas cadências dos equipamentos e a capacidade do alimentador do equipamento de 

furação passa a ter a mesma dimensão que o buffer de estampagem. Mas devido à diferença 

de cadências o tempo de ciclo é estabelecido pelo equipamento de estampagem. Então o 

tempo de ciclo desta linha mantém-se em 4,00 minutos. 

Utilizando de igual forma uma folha de cálculo foi estabelecida uma estimativa de frequências 

das operações “Retirar fundos para o contentor”, “Retirar tampos para o contentor de stock 

intermédio”, “Abastecer alimentador de furação” e “Retirar tampos furados para o contentor”. 

Também na L65/94-02 se reflectiu uma diferença bastante significa na operação “Abastecer 

alimentador de furação” causada pela melhoria do equipamento, pois passou de uma 

frequência de quatrocentos e noventa e sete para uma frequência de trezentas e trinta e uma 

vezes por turno. 

Operações da 
L65/94-02

Retirar fundos para o contentor

Retirar tampos para contentor de stock 
intermédio

Abastecer alimentador de furação

Retirar tampos furados para o contentor

Carregar alimentador de folha

Teste de qualidade da borracha

Teste de qualidade de espessura dos 
componentes

Teste de calibragem da furação

Preenchimento de mapas

Esvaziamento do balde de sucata

Trocar  contentor de tampos furados

Trocar contentor de fundos

Encher recipientes de borracha

Figura 19 - Operações da Linha 65/94-02 
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No entanto, na L65/94-02, a operação com maior frequência é a operação “Retirar fundos 

para o contentor” e mantém-se com quatrocentas e vinte e quatro vezes por turno e o tempo de 

todas as outras operações foram afectados relativamente a esta operação. 

No estudo da L65/94-02 o passo seguinte foi a construção da FTC e respectivo gráfico de 

processo para determinação da carga de trabalho do operador nesta nova linha. Concluído este 

passo foi determinado que 35,4% do tempo é “desperdício” e 40,6% é tempo de “processo”. 

Perante estes valores foi obtido uma carga de trabalho do operador de 59,4% (Tabela 9) o que 

comparativamente à L65, se traduz num aumento de 7,4 pontos percentuais. 

6.3 Estudo do período de retorno do capital investido 

Actualmente as linhas 27, 65, 94-01 e 94-02 operam num regime constante de dois turnos 

cuja duração é de oito horas cada. Na situação actual verifica-se uma necessidade inevitável 

de ter constantemente quatro operadores, ou seja, um operador por linha. No entanto, 

fundamentado pela carga de trabalho do operador determinada em cada linha, a utilização do 

seu tempo útil de trabalho é bastante baixa. 

Pelo estudo efectuado existe a possibilidade de redução de quatro para dois operadores. No 

entanto, situações não contabilizadas neste estudo como paragens dos operadores para 

alimentação e deslocações à casa de banho, encravamento dos equipamentos que careçam de 

uma ajuda para redução do seu tempo de resolução e também possíveis erros em testes de 

qualidade, que necessitem de uma validação externa, podem ultrapassar o tempo de ciclo da 

linha. 

Deste modo, optou-se por reduzir apenas um dos quatro operadores, ficando assim um 

alocado a cada uma das novas linhas (L27/94-01 e L65/94-02) e um terceiro para prestar 

assistência a ambas as linhas com o objectivo de diminuir e eliminar os diversos tipos de 

paragens possíveis. 

Para cálculo da poupança é então considerada a redução de um operador por turno, sendo que 

as linhas operam a dois turnos. Para efeito deste estudo, o cálculo da poupança efectuada 

considerou a remuneração atribuída e um trabalhador temporário com o valor de 6,18€/h que 

trabalhará 173.33 horas mensais durante um período de 12 meses.  

Com todas estas considerações efectuadas é obtido uma poupança anual de 25.708€. 

A fase seguinte focou-se no estudo e determinação de todos os custos que as melhorias 

propostas envolvem. Este estudo envolveu o contacto com entidades internas e externas à 

Tabela 9 - Carga de trabalho da Linha 65/94-02 
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empresa com o objectivo de obter orçamentos de equipamentos e alterações nos equipamentos 

existentes o mais reais possível. 

Com o objectivo de melhorar significativamente a qualidade da inspecção da aplicação da 

borracha, é necessário recorrer a um agente externo para obtenção de um sistema de inspecção 

artificial. Este sistema consiste na instalação de uma câmara após cada equipamento de 

aplicação de borracha. Permite assim a detecção de erros de aplicação, pontuais e 

sistemáticos, e a actuação do sistema de rejeição. No caso de se verificar uma falha 

sistemática, o sistema de inspecção artificial actua o sistema de segurança da linha, impedindo 

a produção de mais sucata. A aquisição e instalação dos sistemas de inspecção artificial na 

célula foi orçamentada em 14.920€. 

Sendo uma linha de produção de componentes para alimentares foram orçamentadas duas 

mesas de linha e uma bancada de qualidade. As novas mesas de linhas respeitam em todos os 

aspectos as exigências para produtos ou equipamentos de linhas alimentares, e a bancada de 

qualidade além de preencher todos os requisitos das mesas de linhas tem também o objectivo 

de colocar uma balança de precisão entre as novas linhas. A construção das mesas de linha e 

bancada de qualidade será interna e terá um custo de 775€. 

Com o objectivo de melhorar o controlo de produtos e processos foi orçamentada uma 

balança com precisão de 0.001 gramas. Como já referido, este equipamento irá respeitar todos 

os requisitos de controlo de borracha recomendados pelo fabricante mas também, irá diminuir 

significativamente os deslocamentos necessários para proceder aos testes de qualidade de 

borracha. O equipamento terá um custo de 2840€. 

Na situação actual as linhas de furação estão bastante próximas e, dado que a furação 

efectuada em ambas as linhas tem a mesma dimensão, os calibres usados no teste de 

qualidade são comuns. Tendo em conta que a situação futura implica o afastamento dos dois 

equipamentos de furação, foi introduzido no estudo de custos a aquisição de calibres para que, 

cada mesa de linha tenha os meios necessários para efectuar testes de qualidade sem 

deslocamentos adicionais e desnecessários. A aquisição dos calibres terá um custo de 400€. 

 No estudo de layout da situação futura consta a alteração das linhas em estudo. No entanto, 

para que seja viável a alteração das linhas referidas neste projecto, é inevitável a alteração de 

outras linhas que se localizam junto à L27 e L65. Assim, foi determinado o custo de infra-

estruturas referente à mudança da L27, L94-01, L65 e L94-02 mas também das linhas que 

serão alteradas com a optimização do layout. A alteração estudada tem um custo de 5.672€ e 

contempla instalação de sistemas de exaustão, novas instalações eléctricas, instalação de 

sistema de distribuição de ar comprimido e de abastecimento de borracha. 

Em suma, o custo acumulado de todas melhorias tem o valor de 25.427€. 

Numa fase final de consideração do impacto que a implementação de todas as melhorias terá 

para a empresa foi efectuado um cálculo do período de retorno do capital investido (payback). 

O payback indica o tempo necessário para que se verifique um total retorno de todo o capital 

investido na implementação. Então, foi efectuada uma relação entre a poupança (Tabela 10) 

proveniente da redução de mão-de-obra, e todos os custos (Tabela 11) das melhorias e 

alterações anteriormente mencionadas. 
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Tabela 10 - Poupança obtida com a redução de mão-de-obra 

Poupança 
  

 A) Nº de operador reduzido por turno 1   

 B) Nº de turnos de trabalho 2   

 C) Custo anual de um operador temporário 12.854 € 

 D) Poupança = A*B*C  25.708 € 

Tabela 11 - Custos associados 

Custos associados     

 E) Sistema de inspecção artificial 14.920 € 

 F) Mesas de linha e bancada de qualidade 775 € 

 G) Melhorias nos equipamentos 820 € 

 H) Calibres 400 € 

 I) Infra-estruturas 5.672 € 

 J) Balança de precisão 2840 € 

 K) TOTAL = E+F+G+H+I+J 25.427 € 

O período de retorno do capital investido para este projecto é obtido ao final de 

aproximadamente um ano. 
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7 Acções de Melhoria Contínua 

7.1 Implementação de SOP’s (Standard Operation Procedures) 

O estudo visual que antecedeu o estudo MTM, foi produtivo não apenas para a identificação 

das operações a realizar pelo operador mas também para constatar a inexistência, nas linhas 

em estudo, de SOP’s (Procedimentos de operação padrão). Então simultaneamente com o 

estudo MTM foram elaborados documentos com objectivo de optimizar todos os processos 

das linhas. Os SOP’s elaborados podem ser divididos em três tipos de documentos distintos: 

as instruções de trabalho, documentos de manutenção autónoma e procedimentos de setup. 

As instruções de trabalho elaboradas têm o objectivo de estabelecer procedimentos simples e 

objectivos para execução de operações relacionadas com os equipamentos das várias linhas.  

Na L27 foram elaboradas as seguintes instruções de trabalho: “Ligar prensa”, “Desligar 

prensa”, “Ligar máquina da borracha”, “Desligar máquina da borracha”, “Ligar forno de 

secagem de borracha”, “desligar forno de secagem de borracha” e “Esvaziamento de linha”.  

O mesmo foi feito na L65 (ANEXO D: Instruções de trabalho da Linha 65) em que as 

instruções de trabalho elaboradas foram: “Ligar prensa”, “Desligar prensa”, Ligar máquina da 

borracha”, “Desligar máquina da borracha”, “Ligar forno de secagem de borracha”, “Desligar 

forno de secagem de borracha” e “Esvaziamento de linha”. 

A elaboração de procedimentos de setup foi uma melhoria efectuada nesta célula, sendo que 

neste tipo de documentos estão contidos os procedimentos necessários para efectuar 

correctamente uma mudança de produto em qualquer uma das linhas. 

Uma oportunidade de melhoria detectada foi a implementação de documentos de manutenção 

autónoma. Baseado num estudo de TPM (Total Productive Maintenance) foram elaborados 

documentos manutenção autónoma a serem realizados pelos operadores de cada linha. Estes 

documentos focam três pontos essenciais para que seja efectuada manutenção aos 

equipamentos sem a necessidade de operadores especializados, e é dividida em inspecção de 

segurança dos equipamentos (IS), a execução de limpeza nas diversas áreas (EL) e por último 

a lubrificação (L) como demonstrado na Figura 20.  

Embora sejam documentos simples, contêm informação bastante completa na qual consta a 

descrição da operação a realizar, os materiais necessários, a frequência de execução e a 

duração de cada operação. Cada documento de manutenção autónoma contem fotos com a 

indicação da localização dos diversos elementos, e também do próprio elemento a efectuar a 

respectiva manutenção. 

Foram elaborados documentos de manutenção autónoma na L27 para todos os equipamentos. 

Os equipamentos são o Alimentador de folha, Prensa automática, Saca retalhos, 

Transportador de entrada da máquina da borracha, Máquina de rebordar e aplicar borracha e 

para o Forno de secar borracha. Na L65 os documentos de manutenção autónoma elaborados 

abrangeram o Alimentador de folha, a Prensa automática, o Saca retalhos, Orleador, 

Transportador de entrada da máquina da borracha, Máquina de aplicar borracha e o Forno de 

secar borracha. As linhas 94-01 e 94-02 são constituídas apenas pela prensa e também foi 

elaborado um documento de manutenção autónoma para ambas. No ANEXO E:  Documento 

de Manutenção Autónoma da Linha 27, está introduzido o documento de manutenção 

autónoma elaborado para a L27. 
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7.2 Evento 5Ss 

Neste projecto de dissertação baseado em Lean Manufacturing foi posta em prática, na L27 e 

na L65 (Figura 21), uma das suas ferramentas, os 5Ss. Sendo que os 5Ss são uma metodologia 

que pode ser usada por pessoas ou por equipas com objectivo de aumentar a limpeza, 

segurança, conforto e performance, foi realizado um evento 5Ss reunindo uma equipa de 

operadores, das linhas abrangidas por este projecto de dissertação, com o objectivo de 

proporcionar um local de trabalho agradável, seguro e eficiente. O facto de reunir uma equipa 

com operadores das próprias linhas onde estava a decorrer o evento revelou-se uma mais-valia 

no empenho durante o evento e posteriormente na continuidade das práticas 5S no dia-a-dia. 

Este evento teve a duração de um dia inteiro de trabalho em que os resultados foram evidentes 

(ANEXO F: Evento 5Ss).  

Figura 20 - Documento de Manutenção Autónoma 

Figura 21 - Evento 5Ss na Linha 65 
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Numa fase posterior ao evento 5Ss foi estabelecida uma lista das ferramentas em falta (Figura 

22) e essenciais, em operações a realizar na L27 e na L65, e posteriormente foi construído um 

carrinho de ferramentas. A idealização e construção foi executada pelo autor com o auxílio de 

colaboradores da ColepCCL em operações cujas normas da empresa requerem operadores 

especializados. No carrinho de ferramentas (Figura 23) foram implementados standards 

visuais, como etiquetagem de todas as ferramentas e aplicação de “quadro sombra”. 

 

 

Figura 22 - Quadro de ferramentas 

actual da Linha 27 

Figura 23 - Carrinho de ferramentas construído 

para as Linhas 27 e Linha 65 
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8 Conclusões e perspectivas de trabalho futuro 

Este projecto, baseado em Lean Manufacturing, teve o objectivo de melhorar a produção na 

célula de estampagens GL01. Como referido anteriormente, era pretendido obter um aumento 

de produtividade, através de uma redução da mão-de-obra, de 10%. Pretendia-se também uma 

redução de 10% do desperdício nas operações actuais e uma redução de sucata de 5%. Este 

projecto tinha também objectivos não quantificáveis, como a implementação de SOP’s, um 

aumento dos standards de 5Ss, uma redução de custo de não qualidade, uma melhoria da 

ergonomia, um aumento da segurança, a implementação de uma bancada de qualidade e 

defeitoteca e ainda uma redução de custos logísticos. 

A proposta de reconfiguração de layout e todas as medidas anteriormente referidas, implicam 

uma melhoria em todo o sistema produtivo. Após o estudo da carga de trabalho do operador 

na situação futura, é possível a redução da mão-de-obra sem que seja prejudicado o 

funcionamento das linhas. No capítulo referente ao cálculo do período de retorno do capital 

investido, é referido uma poupança de um operador por turno. Na situação actual são 

necessários quatro operadores para efectuar todas as operações. Embora a carga de trabalho 

da situação futura possa ser suportada por apenas dois operadores, irão ser contabilizados três 

operadores adoptando uma filosofia de melhoria passo a passo. Esta redução de quatro 

operadores por turno para três, corresponde a uma redução de 25% da mão-de-obra, uma 

percentagem que supera os 10% pretendidos. 

A redução de desperdício é determinada a partir de uma comparação entre o desperdício 

actuas das linhas 27 e 65 com a situação futura que engloba a L27/94-01 e a L65/94-02. 

Então, foi efectuada uma comparação da percentagem de desperdício na L27 com a L27/94-

01 e foi obtida uma redução de 6,71%. No caso da L65 e da nova linha 67/94-02 verificou-se 

uma redução de desperdício de 17,62%. Então, com as melhorias sugeridas é verificada uma 

redução de desperdício de 12,16%, obtida através de uma média simples da redução de 

desperdício verificada na L27 e L65. 

Como referido, um dos objectivos deste projecto era uma redução em 5% de sucata. Então, 

para que fosse possível a redução de sucata, foi sugerida a implementação de sistemas de 

inspecção artificial. Na situação actual, a carga de trabalho de ambas as linhas permitia que os 

operadores se deslocassem, com bastante frequência, ao final do equipamento de aplicação de 

borracha detectando anomalias. Com o aumento da carga de trabalho, esta deslocação torna-se 

impossível. No entanto, o sistema de inspecção artificial pode ser programado para activar o 

sistema de segurança da máquina, no caso de se verificar uma anomalia na aplicação 

impedindo assim, a produção de sucata. Este sistema é significativamente mais rápido e 

eficiente que o operador e permite uma redução de sucata. Foi efectuado um estudo na L27, 

relativamente à sucata produzida em cada anomalia quando detectada pelo operador, e foi 

feita a comparação da sucata produzida com a implementação de um sistema de inspecção 

artificial, apresentada no ANEXO G: Registo de anomalias na aplicação da borracha da Linha 

27 e cálculo da redução de sucata. No estudo da sucata produzida com o sistema de inspecção 

artificial, foi estabelecido que o sistema de segurança é activado ao final de 40 componentes 

defeituosos. A produção de 40 componentes defeituosos corresponde a cerca de 15 segundos, 

que é considerado um intervalo de tempo suficiente para o operador efectuar ajustes nos 

parâmetros da máquina, sem que seja necessária a paragem da linha. A implementação do 

sistema de inspecção artificial, nas condições estabelecidas, traduz-se numa redução de sucata 

de 21,5%. 



Lean Manufacturing – Optimização da produção numa célula de estampagem 

45 

Todos os objectivos propostos neste projecto foram atingidos, o que se traduziu numa 

melhoria significativa da produção na GL01. 

No decorrer deste projecto foram identificadas muitas oportunidades de melhoria da célula, 

estudada a sua implementação e efeito prático, com o objectivo de melhorar a produção. No 

entanto, um dos princípios da filosofia Lean é a busca por uma melhoria contínua. 

Apesar da implementação de todas as melhorias sugeridas neste projecto, existem ainda, 

oportunidades de melhorar ainda mais a produção. Efectuar um estudo sobre reformulação do 

planeamento de produção, com o objectivo de encontrar um equilíbrio ideal entre a produção 

de tampos e a produção de fundos pode-se revelar bastante útil. Estudar a possibilidade de 

colocar em série as linhas de estampagem com as linhas de furação, como meio de eliminar 

todo o desperdício gerado pelo transporte, e posteriormente a instalação de uma segunda 

câmara de inspecção visual, para controlo da qualidade da furação e centragem de litografia, 

obtendo uma inspecção a 100% de todo o produto são também oportunidades de melhoria.  

Uma vez que as linhas de furação executam operações em componentes produzidos na L27 e 

L65, é possível implementar um dispositivo para carregar e transportar unidades. Este 

dispositivo poderia diminuir o tempo de carregar e transportar unidades, mas também poderia 

aumentar o número de unidades em cada transporte. Este dispositivo melhora o transporte de 

componentes do buffer da L27 e da L65 para os respectivos contentores, bem como do buffer 

destas mesmas linhas para os novos alimentadores das linhas de furação. 

As oportunidades de melhoria mencionados são pontos a serem estudados e que se podem 

revelar numa melhoria significativa de eficiência e qualidade de produção. 

 



Lean Manufacturing – Optimização da produção numa célula de estampagem 

46 

Bibliografia  

Exertus Lda. 2003. Métodos e Tempos - Manual Pedagógico Pronaci. AEP - Associação 

Empresarial de Portugal. 

Feld, William M. 2001. Lean Manufacturing - tools, techniques, and how to use them. 

America. Barnes & Noble. 

Herrigel, Gary. 2000. Manufacturing Ideology: Scientific Management in Twentieth‐ Century 

Japan. American Journal of Sociology (January). 

Imai, Masaaki. 1986. Kaizen: The Key To Japanʼs Competitive Success. McGraw-Hill. 

Jacobs, F Robert, Richard B. Chase, and Nicholas J. Aquilano. 2009. Operations & Supply 

Management. Ed. McGRAW-HILL. Twelfth Ed. 

Juran, Joshep M., and A. Blanton Godfrey. 1999. Juranʼs Quality Handbook. McGraw-Hill. 

Maggard, Bill N. 1992. TPM - Maintenance operations that works. TPM Press, Inc. 

Monden, Yasuhiro. 1984. Sistema Toyota de Produção. IMAM - Instituto de Movimentação e 

Armazenagem de Materiais. 

Niebel, Benjamin W. 1992. Motion and Time Study. Irwin Professional Publishing. 

Ohno, Taiichi. 1997. O Sistema Toyota de Produção. Bookman. 

Pinto, João Paulo. 2009. Pensamento Lean - A filosofia das organizações vencedoras. Lidel. 

Shingo, Shigeo. 1981. A Study of the Toyota Production System from an Industrial 

Engineering Viewpoint. Japan Management Association. 

Sugai, Miguel, Richard Ian McIntosh, and Olívio Novaski. 2007. Metodologia de Shigeo 

Shingo (SMED): análise crítica e estudo de caso. Gestão & Produção 14. 

Womack, James P., Daniel T. Jones, and Daniel Ross. 1990. The machine that changed the 

world. Transition. Rawson and Associates. 

 



Lean Manufacturing – Optimização da produção numa célula de estampagem 

47 

ANEXO A: Gráfico de processo 
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ANEXO B: Questões a efectuar numa observação de métodos 
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ANEXO C: Tabela MTM 
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ANEXO D: Instruções de trabalho da Linha 65 
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ANEXO E:  Documento de Manutenção Autónoma da Linha 27 
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ANEXO F: Evento 5Ss  
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ANEXO G: Registo de anomalias na aplicação da borracha da Linha 27 e 
cálculo da redução de sucata. 
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Linha 27 
        

                    
                    

    

Registo de Anomalias na aplicação de borracha 
     

                        Anomalias na aplicação de borracha detectada pelo operador Média 

Nº de componentes  186 220 148 177 212 98 194 250 172 210 242 164 180 173 150 190 200 186 

                    

  
Nº de componentes de sucata até activação do sistema de segurança 40 

                    

  

Redução de sucata com a implementação do sistema de inspecção artificial 
 

  

21,5 %               
 




