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No âmbito da disciplina de Projecto, do 5ºano do ramo de Gestão de Produção do Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
foi desenvolvido um projecto na secção do Solar da Bosch Termotecnologia S.A., em Cacia. 

O principal objectivo visou a implementação de uma metodologia de Melhoria Contínua num 
nível operacional, segundo os princípios da Bosch Production System, assim como na 
transformação da gestão da secção num processo visual e transparente. 

Na tentativa de satisfazer esses objectivos, surgem aspectos importantes, cujas soluções foram 
desenvolvidos em simultâneo, tais como a implementação do sistema PULL-CORD, a 
melhoria de processos de controlo da qualidade e o controle informatizado de lotes. 

Dos trabalhos realizados na secção, poder-se-á dizer que, apesar da escassez de tempo, a 
estruturação da comunicação e o aumento do fluxo de informação decorrentes da 
implementação da metodologia de melhoria contínua, assim como do desenvolvimento dos 
projectos mencionados, conferiram às células de produção maior robustez, e aos 
colaboradores  maior capacidade de reacção a eventuais anomalias. 
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Continuous Improvement Process at the Solar section 

 

 

In the scope of the Project discipline, of the 5th year of the Operations Management branch of 
the Master in Mechanical Engineering of the Faculty of Engineering of the University of 
Porto, it was developed a project at the solar section at Bosch Termotecnologia S.A. 

The main goal of the project was the implementation of a Continuous Improvement Process 
methodology at an operational level, according to the Bosch Production System principles, as 
well as getting the section administration indicators more visual and transparent. 

During the purchase of those goals, it became aware other important issues and projects, 
which were simultaneously developed, such as the implementation of the PULL-CORD 
system, the improvement of the quality control and the computerized lot control. 

At the ending of the project, it may be observed that, despite the lack of time, the 
structuralized communication, the improvement of the flow of information, wich resulted of 
the Continuous Improvement Process methodology implementation, as well as the 
development of the mentioned projects, conferred greater robustness to the productive cells 
and improved the collaborators capacity to react to eventual abnormalities. 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1.  CONTEXTO  

No âmbito da disciplina de Projecto, do 5º ano do ramo de Gestão da Produção do Mestrado 
Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 
foi desenvolvido um projecto em ambiente empresarial. 

Esse projecto foi realizado na secção do Solar da Bosch Termotecnologia S.A. de 15 de 
Setembro de 2008 a 16 de Janeiro de 2009 com o título “Processos de Melhoria Contínua na 
secção do Solar”. 

 

A principal motivação para a realização deste trabalho foi a identificação da necessidade de 
implementar processos de melhoria contínua a um nível operacional. Esses processos, 
importantes de um ponto de vista funcional e organizacional foram aplicados à secção do 
Solar, e os esforços foram concentrados na implementação da metodologia própria da 
empresa, segundo os princípios do Bosch Production System. 

 

1.2.  OBJECTIVOS 

No início do projecto, o objectivo prioritário passava pela implementação, a um nível 
operacional, de standards, que visassem a melhoria da secção do Solar de uma forma 
estruturada e sistemática. 

Nesse sentido, o conhecimento da secção é condição de partida e será privilegiado, quer pela 
observação das células produtivas, quer pela análise de registos, folhas de cálculo, ou outras 
ferramentas já disponíveis, ou até criadas para o efeito, na procura de eventuais anomalias, ou 
possibilidades de melhoria. 

Outra condição de partida passa pela mobilização de noções e conhecimentos apreendidos ao 
longo da formação académica, traduzindo-os em competências profissionais. 

Para o efeito, serão utilizados conhecimentos adquiridos ao longo da realização do mestrado, 
com especial destaque na área da opção de Gestão da Produção. 

O campo de acção é, à partida, vasto, uma vez que a secção do Solar, como já foi referido, 
está a funcionar apenas desde Março de 2007. 

Nesse contexto, tentar-se-á também aproveitar exemplos das restantes células da fábrica, 
adaptando-as às necessidades das linhas de absorvedores e colectores. 

É com base nestas premissas que o projecto se vai desenrolar, esperando-se que, no final, e 
apesar da curta duração, sejam obtidos resultados visíveis e, de preferência, baseados em 
indicadores mensuráveis, que permitam constatar uma melhoria da secção. 

 

 

1.3.  ESTRUTURA DO DOCUMENTO  

No capítulo II deste relatório é realizada uma apresentação da Bosch desde a sua entrada em 
Portugal, da Bosch Termotecnologia S.A. e é apresentada a secção do Solar, onde o projecto 
foi desenvolvido.  
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De seguida, no capítulo III, é abordado e desenvolvido o tema da melhoria contínua, no 
mundo e na empresa, e referida a situação inicial na secção do Solar. 

Nestes dois capítulos iniciais, os temas são focados partindo de uma abordagem geral, sempre 
no sentido da situação da secção do Solar na Bosch. 

No capítulo IV são descritos, sucintamente, os principais processos desenvolvidos na secção 
do Solar, procurando-se conjugar as situações próprias de contexto da actividade produtiva na 
sua conexão com as competências adquiridas em situação de formação académica. 

Sempre que necessário, é feita uma breve introdução sobre a situação inicial na secção, de 
forma a contextualizar as alterações propostas ou implementadas. 

O capítulo V é uma apresentação sucinta de outras acções implementadas, consideradas 
importantes para a secção do Solar. 

No capítulo VI são propostos desenvolvimentos futuros da secção, quer na continuidade dos 
processos realizados, quer de novos projectos. 

O capítulo VII versa as conclusões do relatório, mencionando-se as principais alterações 
denotadas na secção no final do projecto, e relacionando-se os objectivos atingidos com os 
definidos no início do projecto. 
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2. A SECÇÃO DO SOLAR NA EMPRESA BOSCH 

2.1.  HISTÓRIA DA BOSCH EM PORTUGAL  

Instalado em Estugarda no ano de 1886 por Robert Bosch com uma oficina de mecânica de 
precisão e de electricidade, o Grupo Bosch abrange actualmente uma rede de locais de 
produção, venda e serviço pós-venda constituída por 270 subsidiárias e 12000 serviços de 
assistência em mais de 140 países. 

Sob a designação de Robert Bosch Unipessoal, a empresa instalou-se em Lisboa em 1960, 
tendo a seu cargo as vendas e o serviço de produtos, tais como acessórios automóvel e 
ferramentas eléctricas para o mercado português. 

Nos últimos 30 anos o grupo consolidou a sua presença em Portugal, alastrando a sua área de 
acção à termotecnologia, electrodomésticos e sistemas de segurança. 

Assim, no ramo automóvel, o grupo passou a produzir auto-rádios na Blaupunkt Auto-Rádio 
Portugal, na cidade de Braga, componentes tais como antenas e altifalantes na Motometer 
Portuguesa, Lda., em Vila Real e travões na Robert Bosch Travões Unipessoal, Lda., em 
Abrantes. 

Em Aveiro, mais concretamente em Cacia, o Grupo Bosch produz electrodomésticos de 
aquecimento. 

Por último, foi criada em Ovar a Bosch Security Systems, centrada na produção de câmaras 
de vídeo, monitores, gravadores digitais e acessórios para sistemas de segurança. 

Actualmente, a Bosch é um dos maiores exportadores em Portugal, tendo o seu volume de 
vendas ultrapassado, em 2006, os 850 milhões de euros, e “sustentando” 4000 postos de 
trabalho por todo o país. 

2.2.  HISTÓRIA DA BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A. 

A Vulcano foi constituída em 17 de Março de 1977, com capital totalmente nacional e de 
nome Vulcano Luso Ibérica Termo Domésticos, Lda., e sede em Cacia. Iniciou a sua 
actividade de produção e comercialização de esquentadores a gás em Portugal, negociando 
com o Grupo Bosch uma licença de fabrico, a qual pode ser encarada como o primeiro passo 
para a internacionalização. Na Figura 1 apresenta-se uma imagem das instalações da Vulcano 
em Aveiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Instalações da Vulcano 
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Na base da organização da produção estavam as filosofias e práticas japonesas que se 
consolidariam com o apoio da Price Waterhouse e de outro modelo nipónico conhecido por 
Kawasaki Production System. 

Em 1983, a empresa introduziu no mercado português a marca Vulcano e, em apenas dois 
anos, torna-se líder no mercado de esquentadores em Portugal, com aproximadamente 50% de 
quota de mercado. 

Em 1988, com a abertura ao Espaço Europeu, o Grupo Bosch manifesta interesse pela 
Vulcano e adquire 90% do capital da mesma, tendo esta posição como contrapartida o livre 
acesso a todos os mercados, a utilização das redes comerciais e a assistência do Grupo Bosch 
em todos os mercados do mundo. Daqui resultou a alteração da sua designação para Vulcano 
Termo Domésticos, S.A.. 

Em 1992, a Bosch atinge também a liderança europeia de esquentadores a gás e torna-se o 
terceiro produtor a nível mundial, o que conduz a que, para além da produção e 
comercialização, lhe sejam conferidas a concepção e desenvolvimento de novos aparelhos. 
Passados dois anos, revoluciona o mercado com a produção do primeiro esquentador 
inteligente. 

Em 2001, com o lançamento de um novo produto, denominado Compacto, assim como o 
incremento de parcerias com as mais diversas instituições de natureza científica e tecnológica 
em Portugal, a Bosch reforçou a sua posição de líder no mercado europeu de esquentadores. 

Apesar da atracção pela China e pela Índia, onde o mercado de trabalho é mais competitivo a 
nível salarial, em 2007, a Bosch investiu mais cinco milhões de euros na aquisição de 
equipamento técnico para a produção de painéis de energia solar em Cacia, criando, 
aproximadamente, mais 100 novos postos de trabalho 

Assim, e como resultado das sinergias criadas, a produção arrancou a 17 de Março de 2007, 
com uma estimativa de produção anual na ordem dos 60 mil painéis solares, e o objectivo de, 
a médio prazo, atingir 150 mil unidades por ano de marcas como a Buderus, Junkers, Leblanc. 

 

2.3.  APRESENTAÇÃO DA SECÇÃO DO SOLAR 

2.3.1. Energia Solar 

O funcionamento de um painel solar baseia-se na transformação da luz solar em calor 
aproveitável. 
Para que este processo seja eficiente, é preciso que a capacidade de absorção de luz seja a 
mais elevada possível, e reduzir ao máximo as perdas caloríficas ao longo do sistema. 
Assim, um painel solar é composto por um elemento denominado absorvedor, constituído por 
lamelas de cobre revestidas a crómio. Estas lamelas são capazes de captar a luz solar e 
aquecer o glicol que, com o auxílio de uma bomba, circula pelos tubos de cobre do painel e da 
instalação, devidamente isolados, até atingir um depósito acumulador de água quente. O 
material isolante deste depósito impede o arrefecimento da água, pelo que esta pode ser usada 
em períodos de incidência solar menor ou mesmo nula, podendo-se compensar as 
necessidades energéticas não satisfeitas recorrendo a sistemas complementares de 
aquecimento de água. 
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A figura 2 representa um esquema de instalação de um painel solar numa casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Instalação de um sistema de aproveitamento de energia solar 

O aproveitamento da energia solar permite fornecer água quente para fins diversos, tais como 
água quente sanitária, apoio ao aquecimento central, aquecimento de piscinas, aplicações 
industriais, de forma praticamente gratuita e sem prejudicar o meio ambiente, uma vez que em 
apenas 20 minutos chega à Terra tanta energia quanta a que toda a humanidade consome num 
ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 - Evolução mensal das necessidades energéticas e da energia solar disponível em Portugal 

No gráfico 1 pode comparar-se a energia fornecida por um sistema solar com as necessidades 
energéticas ao longo de um ano. 
 

2.3.2. A secção do Solar na Bosch 

A secção Solar, na Bosch, começou a produzir painéis em Março de 2007. 

A Bosch Termotecnologia S.A. produz painéis das marcas Buderus, Junkers, Vulcano, 
Worcester, elm Leblanc, Geminox, Sieger, Nefit e da própria Bosch, abarcando três 
segmentos de produto: basic, confort e top.  

O segmento e a marca variam em função de características tais como a cor e o material dos 
perfis, assim como o tipo de vidro, no entanto, no que concerne à produção a divisão é feita 
atendendo aos seguintes factores: 

 



Processos de Melhoria Contínua na secção do Solar 

11 
 

• Orientação do colector 
• Tipo de conexão 

No que diz respeito à orientação, o colector pode ser vertical ou horizontal. As características 
técnicas são idênticas, alterando-se apenas a estética, como se pode confirmar pelas figuras 3 
e 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
Figura 3 - Painel solar vertical 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Painel solar horizontal 

 

Saliente-se, porém, a diferente orientação das lamelas nos absorvedores, que são também 
distinguidos da mesma forma: vertical e horizontal. 

Relativamente ao tipo de conexão, o painel pode ser denominado abocardado, como se pode 
ver na figura 5, ou CTE, na figura 6. A distinção fica dependente do tipo de tubos que forem 
usados nos absorvedores. 

 

                                         

 

 

 

 
 

 

Figura 5 - Absorvedor com tubo abocardado 
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Figura 6 - Absorvedor com tubo CTE 

Os painéis são fabricados com um ou outro tipo de conexão em função do país de destino. 

Nas figuras 7 e 8 estão representadas as duas formas de proceder à instalação de painéis em 
telhados inclinados: por fixação ou por integração. 

     

 

 

 

 
   Figura 7 - Painel colocado sobre telhado inclinado                                    

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Painel integrado em telhado inclinado 

Existem ainda suportes próprios para o caso de se pretender colocar painéis em tectos planos, 
ou numa parede vertical, como se pode ver nas figuras 9 e 10. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 - Painel pousado sobre telhado plano 
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Figura 10 - Painel instalado numa parede vertical 

Na sua maioria, os painéis solares produzidos na Bosch destinam-se a mercados mais 
próximos na Europa e no Norte de África, devido à fragilidade do equipamento e aos elevados 
custos de transporte.  

No entanto, a Bosch exporta absorvedores para a Alemanha, mais concretamente para a 
fábrica fornecedora do know-how da produção, em Wettringen, e começou recentemente a 
exportar para a China componentes de painéis solares, principalmente lamelas e tubos. 

A produção de painéis solares, ao contrário da maioria dos restantes produtos da fábrica, 
implica operações de montagem, soldadura, colagem com adesivos, brazagem, conformação e 
corte de chapa e tubo. 

De seguida é feita uma descrição do processo produtivo de painéis solares, distinguindo as 
duas células da secção:   

- célula de absorvedores 

- célula de colectores 

2.3.2.1.Célula de absorvedores 

A produção de absorvedores começa com o corte de tubos de cobre de Ø18 mm, denominados 
header pipes. O comprimento desses tubos depende do tipo de absorvedor que se pretende 
produzir. A ponta dos tubos é conformada plasticamente (abocardado) ou soldada a 
casquilhos (CTE) em função do destino do absorvedor, uma vez que esses tubos são o 
elemento de ligação do painel solar a outro painel ou a “tubagens externas”. Os tubos são, por 
fim, furados a todo o comprimento, lavados e colocados a secar. 

Dos processos mencionados, o mais moroso é o da furação dos tubos, que demora 
aproximadamente 70 segundos. No entanto, uma vez que a produção de tubos é, de certa 
forma, uma célula independente, a existência de um pequeno stock de tubos permite que não 
se perca tempo na produção de absorvedores por falta destes. 

Em simultâneo são produzidas as lamelas dos absorvedores; estas são fabricadas através de 
um processo de soldadura, por fricção entre uma chapa de cobre revestida a crómio e um tubo 
de cobre de Ø 6 mm, realizado numa máquina de soldadura automática por ultra-sons. As 
lamelas são cortadas nessa mesma máquina, dependendo o seu tamanho do tipo de absorvedor 
a produzir 

De seguida, dois header pipes são presos nos topos de um JIG, sendo-lhes acopladas lamelas: 
o tubo de cobre de Ø 6 mm das lamelas encaixam nos furos previamente realizados nos 
header pipes. A ligação é reforçada através de uma brasagem manual, no sentido de se 
garantir a estanquecidade do absorvedor. 
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Os topos do absorvedor são dobrados (de forma a encaixar no colector) e a estanquecidade é 
testada numa máquina, por forma a garantir que nenhum absorvedor com fugas segue para a 
linha de montagem dos colectores. 

Depois de escorrer a água, os absorvedores são colocados em paletes e podem ter dois 
destinos: ou vão para a linha de montagem de colectores, ou são colocados em expedição para 
a lead plant, em Wettringen. 

Dos processos mencionados anteriormente, o que determina o tempo de produção por peça é a 
máquina de estanquecidade, demorando-se 65 segundos a testar a estanquecidade de cada 
absorvedor. 

A célula de produção de absorvedores é representada esquematicamente na figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Layout da célula de produção de absorvedores 

2.3.2.2.Célula de colectores  

A linha de fabrico de colectores engloba a célula de absorvedores, uma vez que estes são 
montados a meio do processo, e apresenta a forma de um U. 

A produção de colectores começa com a furação dos perfis que vão servir de esquadria do 
painel, sua limpeza com etanol, bem como a preparação dos quatro cantos. 

Os cantos e os perfis são montados num JIG e inseridos numa máquina robotizada que coloca 
silicone na base dos perfis e monta uma chapa de aço, denominada chapa das costas, 
previamente cortada numa prensa, colando-os. À saída do robot, é aplicada no colector um 
adesivo estrutural, poliuretano, que garante a ligação dos cantos e dos perfis, fixando a 
esquadria. 

De seguida, é colocada uma ripa de madeira no centro do colector, que servirá de base ao 
absorvedor, para que este não fique arqueado, e é posta por cima uma camada de lã de rocha, 
que promove o isolamento térmico do absorvedor. No posto 19, são agrafadas ao absorvedor 
cover sheets ao longo do comprimento dos header pipes, para que estes não sejam visíveis do 
exterior. Estas cover sheets são chapas do mesmo material que as lamelas. Neste mesmo posto 
dá-se a montagem do absorvedor no colector. Os header pipes são apontados aos furos dos 
perfis, centrando-se as peças, e garantindo-se a sua fixação através da pregação manual do 
absorvedor à ripa de madeira. 

O passo seguinte no processo passa por fechar o colector com vidro, que pode ser martelado 
ou liso. O vidro é lavado numa máquina, pousado no colector e colado com silicone. De 
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forma a garantir a qualidade estética do painel, após a aplicação de silicone na junção do 
colector com o vidro, o excesso é retirado manualmente com o auxílio de uma borracha. 

O colector segue para o forno, onde fica 105 minutos a 60ºC (existem outras combinações de 
tempo e temperatura, mas esta é a mais usual), para que seja garantida a cura do poliuretano. 

Por fim, o vidro é limpo com etanol, são-lhe aplicados cantos para evitar danos durante o 
transporte, é embalado e colocado em paletes. 

 O forno é o bottleneck da célula de colectores, no entanto, apesar de demorar 105 minutos, no 
mínimo, a se atingir a secagem e colagem do poliuretano, o forno tem capacidade para 72 
colectores, pelo que o tempo de espera na máquina é de 92 segundos. 

A linha de produção de colectores está representada na figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Layout da célula de colectores 

. 

Na figura 13 pode ver-se o armazém da secção do Solar, englobando não só as duas células 
produtivas descritas, mas também as zonas de abastecimento das linhas (supermercados), e a 
zona de expedição de produtos acabados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 - Layout da secção do Solar 
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3. MELHORIA CONTÍNUA 

3.1.  O PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA  

Para melhor compreender o desenvolvimento da metodologia de melhoria contínua, há que 
fazer primeiramente uma breve introdução histórica. 

No início do século XX, Frederick Taylor propôs, ao publicar “Os princípios da administração 
científica”, a distinção clara do trabalho intelectual e manual.  

No que dizia respeito ao trabalho manual, Taylor propunha dividir o fabrico de um produto 
em tarefas extremamente simples, o que, aliado à ultra-especialização dos operadores, 
conduziria, segundo ele, a um incremento da produtividade e um decréscimo dos defeitos 
produzidos. 

A sua teoria baseava-se num método sistemático e mecanicista, num controlo inflexível do 
tempo gasto em cada tarefa e em premiar os operadores que mais produzissem. 

Ainda na primeira metade do século XX, Ford aplicou o modelo de produção em série, no 
fabrico de automóveis, baseado nos princípios do Taylorismo. 

Ford procurou, através do fabrico de apenas um modelo de automóveis (Ford T), da divisão 
do trabalho, especialização e produção em larga escala, reduzir os custos unitários. 

O crescimento e o desenvolvimento foram tão rápidos, que Ford conseguiu inovar, 
começando a fazer vendas a prazo e fomentando a exportação., e viu, entretanto, as 
economias europeia e norte-americana seguirem-lhe o rumo. 

Entretanto, na Ásia, mais concretamente no Japão, após a II Guerra Mundial, os recursos eram 
escassos, pelo que a produção em massa era uma impossibilidade. 

Assim sendo, os gestores japoneses, em particular Ohno Taiichi, desenvolveram um sistema 
de produção mais diversificado. 

À partida, o sistema desenvolvido por Ohno Taiichi, denominado Toyota Production System, 
diferia do modelo de produção de Ford pela diversificação, ou seja, eram produzidas pequenas 
quantidades de vários modelos, orientando-se para o cliente. 

À primeira vista este sistema pode parecer mais dispendioso, uma vez que implica adaptações 
das linhas produtivas aos diferentes tipos de produção, perdas de eficiência derivadas das 
paragens, maior ocorrência de defeitos devida à menor especialização, entre outros aspectos. 

No entanto, o Toyota Production System visava também a redução de desperdício.  

Nesse sentido, foram definidas sete causas de desperdício: 

• Superprodução 

• Tempos de espera de materiais à espera de ser processados 

• Transporte, que não acrescenta qualquer valor ao produto 

• Operações desnecessárias no processamento 

• Stocks 

• Produção de defeitos, desperdiçando matérias-primas, mão-de-obra, entre outros 

• Desperdício de movimentos 
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O modelo TPS, visando a eliminação absoluta do desperdício e a satisfação dos clientes, 
apresenta dois pilares: 

• Just-in-time, caracterizado por produzir apenas o necessário, quando necessário 
e nas quantidades necessárias 

• “Autonomação”, caracterizada pela automação com um toque humano 

Pela prática do Just-in-time, as diversas produções de um mês eram “espalhadas” ao longo de 
quatro semanas e as da semana “espalhadas” pelos dias, e os produtos finais, assim que 
produzidos, saíam do armazém de produção (para um armazém logístico, para o cliente, etc.). 

Essa forma de planear a produção foi chamada de nivelamento da produção, e baseava-se em 
lotes pequenos (de recepção, produção e entrega) e setups rápidos. 

Essa necessidade de trabalhar numa base de lotes de recepção pequenos implicou um redução 
do número de fornecedores, estabelecendo-se uma relação estreita com estes, sendo criadas 
sinergias e até mesmo condomínios industriais. 

Ainda no contexto do nivelamento da produção, foi necessário estabelecer um fluxo 
continuado da produção, e, para o efeito, inventou-se o conceito de kanban. 

Kanbans são sistemas de sinalização, normalmente cartões, que transitam entre os armazéns e 
a produção, de forma a garantir que são sempre disponibilizadas quantidades suficientes, e 
não mais do que isso, dos vários componentes utilizados na linha produtiva. 

No que diz respeito à “autonomação”, esta resulta da necessidade de eliminar desperdício 
relativo a peças defeituosas.  

Assim, a “autonomação” mais não é que uma “automação inteligente”, em que as máquinas 
param assim que surja alguma anomalia, ao invés de produzirem defeitos até alguém ligado à 
linha se aperceber. 

Através desta função das máquinas, invertem-se as funções, uma vez que, ao invés do 
operador parar a máquina, a imediata paragem da máquina dá indicação aos operadores para 
que a linha de produção pare. 

O Toyota Production System foi, na generalidade, considerado desinteressante pelas culturas 
ocidentais até ao fim dos “Anos Dourados” e à paragem do “crescimento rápido”. 

Com o choque petrolífero, no Outono de 1973, a quadruplicação dos preços do petróleo, 
tornou-se óbvio que não era mais sustentável um sistema de produção em massa em períodos 
de crescimento lento. Nessa altura, os gestores europeus e norte-americanos aperceberam-se 
de como o modelo de produção que seguiam era rígido, denotando uma enorme dificuldade 
em adaptar-se a novas circunstâncias. 

A metodologia da melhoria contínua resulta da aplicação de uma estratégia de topo, na 
tentativa de produzir sem desperdício, sem perdas de tempo, na busca da verdadeira 
eficiência, de uma forma consistente. 

No entanto, esta metodologia, apesar de ser implementada de um nível estratégico de gestão, é 
executada diariamente ao nível operacional.  

Ao nível operacional, a metodologia da melhoria contínua (Kaizen, em japonês, em que kai 
significa mudar e zen melhor) é executada pelo estudo e conhecimento dos processos, 
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procurando-se corrigir o que está mal e melhorar o que não é perfeito, isto é, tudo, uma vez 
que, de acordo com esta metodologia, nada é inquestionável. 

O sucesso do passado não garante o sucesso no presente e muito menos no futuro. 

3.2.  A MELHORIA CONTÍNUA NA BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A. 

A melhoria contínua na Bosch é realizada a dois níveis: CIP (Continuous Improvement 
Process) e Point-CIP. 

Os dois processos distinguem-se pela abordagem e pelo campo de acção, mas ambos apoiam 
os princípios BPS (Bosch Prodution System): 

1. Orientação ao processo, baseada na concentração de esforços dos operadores, 
responsáveis de equipa, de turno e de secção, engenheiros, directores, para que este 
seja constantemente melhorado e reforçado. 

2. Sistema Pull, em que se define a produção em função de encomendas, ou de 
estimativas de vendas, e não em função da capacidade das células. 

3. Normalização, de forma a que a variabilidade seja mínima, independentemente dos 
operadores. 

4. Qualidade perfeita, uma vez que produzir peças com defeitos implica recuperação 
das mesmas, ou mesmo relegá-las para a sucata. 

5. Flexibilidade: caracterizada pela capacidade de reagir a diferentes estímulos de forma 
rápida e eficiente. 

6. Processos transparentes, de forma a que os desvios, positivos ou negativos, sejam 
facilmente detectados. 

7. Eliminação de desperdício, caracterizada pela procura da eficiência, e não da 
eficácia, na utilização dos recursos disponíveis. 

8. Envolvimento e Delegação de poder aos colaboradores, baseados no fluxo de 
informação entre os níveis operacional e de gestão. 

 
O sistema CIP consiste na definição da estratégia de melhoria contínua de uma forma global, 
isto é, a cadeia de valor é abordada como um todo, desde o fornecimento de matéria-prima até 
à expedição do produto final. 

São definidos objectivos, projectos e standards no sentido de optimizar a cadeia de valor, 
através de um planeamento de topo. No entanto, o sistema CIP precisa de apoio ao nível 
operacional.  

Esse apoio é proporcionado pelo segundo nível mencionado: o Point-CIP. 

Através do processo Point-CIP são observados os desvios aos standards definidos, e procura-
se resolvê-los e melhorá-los, envolvendo todos os participantes da cadeia de valor numa 
abordagem sistemática e sustentável.  

São cinco os elementos Point-CIP: 

• Standards 

• Sistema de reacção rápida 

• Comunicação estruturada 

• Resolução sustentada de problemas 

• Confirmação do processo 
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De seguida, através da definição dos cinco elementos do Point-CIP, procurar-se-á demonstrar 
a forma como o sistema funciona quando aplicado a 100%. 

Standards 

Os standards definidos são o ponto de partida do Point-CIP, uma vez que é ao nível 
operacional que os desvios se tornam salientes, dada a sua frequência altamente repetitiva e o 
ritmo constante dos processos.  

Como já foi referido, os standards são definidos no processo global CIP, procurando-se obter 
a melhor sequência de trabalho. Para o efeito, são considerados factores como a qualidade, 
quantidade, custos e segurança.  

Sistema de reacção rápida 

O sistema de reacção rápida garante a celeridade no encontro de uma acção curativa, ou de 
contenção, para os desvios que forem surgindo, bem como o registo dos problemas e o tempo 
perdido com cada um deles, tornando-se explícito quais as principais razões de paragens da 
linha. 

Comunicação estruturada 

O envolvimento de toda os colaboradores ligados à cadeia de valor é garantido pelo terceiro 
elemento do Point-CIP: a comunicação estruturada. 

Para o efeito, é realizada diariamente uma reunião, dirigida pelo responsável de secção mas 
iniciada pelo responsável de turno, em que se discute a performance do dia anterior, sendo 
abordados temas como a eficiência da linha, peças defeituosas registadas, disponibilidade das 
máquinas, definindo-se acções para resolver os problemas, os seus responsáveis e datas de 
fecho. 

Resolução sustentada de problemas 

A resolução dos problemas é feita de forma regular e sustentada através do preenchimento de 
uma Folha de Resolução de Problemas (PSS – Problem Solving Sheet) e de uma Tabela de 
Perseguição de Eficácia, que consiste no acompanhamento diário da eficácia das acções 
correctivas implementadas. 

Confirmação do processo 

A confirmação do processo é feita não só por responsáveis de equipa, de turno, de secção e 
engenheiros, mas também por responsáveis e directores de departamentos diversos, tais como 
Qualidade, Produção, Desenvolvimento Técnico, Métodos e Tempos, Logística Interna, por 
três razões principais:  

• garantir que o processo é realizado de acordo com os standards definidos; 
• acompanhar de perto eventuais desvios aos standards; 
• realizar as duas primeiras, abordando-as de pontos de vista diferentes. 

Os desvios têm origem na variabilidade: diferentes peças e componentes, rotatividade dos 
colaboradores, equipamento e processo inconstantes. O acompanhamento dos desvios leva à 
rapidez de reacção, quer se queira proceder à correcção, quer se queira aproveitar um eventual 
input positivo, melhorando o standard. 

A confirmação do processo assegura, assim, a melhoria da qualidade, a entrega dos 
colaboradores, diminui custos e aumenta a segurança. 
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Assim, poder-se-á afirmar que, da aplicação do Point-CIP, resulta a alteração dos papéis e 
responsabilidades dos colaboradores directos e indirectos à produção. 

No que diz respeito aos operadores é expectável que trabalhem de acordo com os standards 
definidos, detectem e assinalem os desvios de forma imediata, participem activamente no 
processo de resolução de problemas e sugiram actividades de melhoria, através da caixa de 
“Sugestões CIP”. 

Os responsáveis de equipa e de turno devem treinar os operadores de acordo com os 
standards, responder rapidamente aos desvios assinalados, avaliando e eliminando (ou 
contendo) o problema detectado, coordenar a resolução sustentada do mesmo, acompanhar 
diariamente a OPL (Open Point List) e realizar diariamente a confirmação do processo. 

Os responsáveis de secção, engenheiros de processo e da manutenção devem suportar o 
processo produtivo, garantindo que os problemas detectados são ultrapassados de forma 
sistemática, e estudar e aplicar acções de melhoria, através do estreitamento das relações com 
os operadores. 

O impacto da prática do Point-CIP na organização está realçado na tabela 1, na página 
seguinte, no entanto poder-se-á salientar, como grande diferença decorrente da aplicação deste 
método, a contínua detecção de problemas e a forma rápida e estruturada para a sua resolução, 
quer curativa quer sistemática. 
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Tabela 1 - Tabela indicadora das principais repercussões da introdução do Point-CIP 

Gestão "Tradicional" Introdução do Point-CIP 

Líder da 
Equipa 

Auto-direccionado; organização 
dependente da personalidade 

Resolução estruturada de 
problemas 

Membros da 
Equipa 

Tarefas realizadas de forma 
aleatória 

Existência de trabalho normalizado 

Rácio de 
Liderança 

Grande Pequeno 

Problemas 
Não transparentes devido ao 
trabalho fora dos standards 

Transparentes devido ao trabalho 
normalizado e ao sistema de 

reacção 

CIP 
Esporádico, à base de grandes 

projectos 
Contínua: acções baseadas na 

detecção de desvios 

Comunicação 
Estruturada 

Reuniões diárias discutindo os 
resultados 

Apoio à resolução de problemas, 
orientada para os problemas 

Liderança na 
Produção 

Irregular, guiadas pelos eventos 
Revisão diária dos desvios e 

acções correctivas, confirmação do 
processo 

Treino Gestão por objectivos 
Desenvolvimento dos 

colaboradores através do diálogo e 
do "ensino" 

Qualificação 
e Formação 

Competências técnicas e sociais 
Competências técnicas, sociais e 

na resolução de problemas 

Standards 
Esporádico, à base de grandes 

projectos 
Contínua: acções baseadas na 

detecção de desvios 
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3.3.  A MELHORIA CONTÍNUA NA SECÇÃO DO SOLAR  

No que diz respeito ao nível operacional, poder-se-á afirmar que, no início do projecto, o 
Point-CIP não estava implementado.  

Diariamente era realizada uma reunião, onde se discutiam os problemas mais relevantes do 
dia anterior, responsáveis pela perda de eficiência das linhas e pelo número de peças 
defeituosas. 

A eficiência medida e mencionada nas reuniões baseava-se num rácio entre a produção 
efectiva e a esperada. A determinação da produção esperada era feita com base no número de 
operadores, e está definida na folha de balanceamentos (anexo A). O objectivo passa por obter 
eficiências diárias superiores a 85% na célula de colectores e na de absorvedores. 

O número de peças defeituosas é calculado em partes por milhão, e denominado “ppm”. O 
objectivo tem vindo a variar ao longo do tempo, e, durante a realização do projecto, manteve-
se fixo num valor máximo aceitável de 4500 ppm. 

Como foi referido, na reunião Point-CIP abordava-se os principais problemas do dia anterior, 
que, por norma, consistiam em paragens de máquinas, falhas de abastecimento logístico e 
tempos perdidos em setups. 

Se as reuniões aparentavam decorrer de forma eficaz, aquando da preparação e 
implementação do quadro Point-CIP, e das respectivas folhas, foi possível constatar que a 
comunicação existente entre o nível operacional e de gestão era, muitas vezes, errado. 

Tal facto será atestado aquando do estudo das folhas do quadro Point-CIP, particularmente do 
cruzamento de folhas de registos como a folha de acompanhamento de produção e da folha de 
cálculo do OEE. 
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4. O PROJECTO “PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA NO 

SOLAR” 

Este capítulo versa as actividades principais realizadas na secção do Solar no âmbito do 
projecto definido inicialmente. 

4.1.   GESTÃO VISUAL  

4.1.1. Quadro Point-CIP 

O quadro Point-CIP é composto por folhas de informação que definem os principais 
parâmetros de uma linha: Eficiência, PPM (defeitos ocntabilizados em partes por milhão), M1 
(quadro com conceito logístico), OEE (Overall Effectiveness Equipment), OEE TOP 3 (TOP 3 
do Overall Efectiveness Equipment), Indicadores de Projecto, quadros de balanceamento, 
layout da linha, STABs (folhas de trabalho normalizado), Matriz de revisão dos standards, 
Matriz de acompanhamento dos limites de reacção e Matriz de perseguição de eficácia. 

A implementação dos quadros Point-CIP, por si só, não seria tema de grande interesse para 
um projecto, no entanto, aquando do preenchimento de algumas folhas foi possível constatar 
que alguma da informação oriunda das células não podia ser correcta. 

De seguida serão abordadas as folhas do quadro Point-CIP cuja implementação teve 
repercussões benéficas para a secção do Solar, e serão mencionados as principais melhorias. 

4.1.1.1. Overall Effectiveness Equipment (OEE) 

Relacionado com a metodologia TPM (Total Productive Maintenance), um dos gráficos do 
quadro Point-CIP usados na Bosch Termotecnologia SA é o Overall Effectiveness Equipment 
(ANEXO B). 

Este conjuga 3 factores importantes em qualquer linha de produção: eficiência, 
disponibilidade e qualidade. 

A eficiência tratada neste gráfico distingue-se da eficiência mencionada anteriormente, no 
sentido em que está relacionada com o trabalho desenvolvido pelos operadores tendo em 
atenção os recursos reais colocados ao seu dispor. Para o efeito, é necessário saber e 
quantificar esses recursos.  

A disponibilidade é exactamente esse “valor”, isto é, refere-se ao tempo útil que os 
trabalhadores têm, sem serem interrompidos por avarias das máquinas, falta de matéria-prima, 
entre outras situações inesperadas. 

O valor da qualidade (qualidade dos produtos finais) resulta de um rácio que relaciona as 
peças produzidas e o número de defeitos decorrentes, ou, mais concretamente, o número de 
peças sem defeitos. 

Estes três rácios são obtidos através do preenchimento de uma folha de cálculo com os 
seguintes dados: 

• Quantidade produzida de cada produto, e número de colaboradores associados a essa 
produção; 
• Número de peças defeituosas; 
• Tempos de paragem não planeados; 
• Tempos de paragem planeados. 
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Os tempos de ciclo de cada produto estão definidos nas folhas de balanceamento (ANEXO A) 
e variam em função do número de colaboradores, pelo que o tempo de produção é obtido pelo 
somatório das multiplicações entre o número de peças produzidas e esses tempos. 

Tempo de Produção =∑(NºPeças Produzidas*Tempo de Turno/Tempo de Ciclo do Produto) 

Na tabela 2 está representada uma parte da folha de cálculo do OEE. A célula de baixo à 
direita representa o tempo de produção, a linha à sua esquerda a quantidade produzida de cada 
tipo de produto, e a linha no topo indica o tempo de ciclo de cada produto referido. 

 
Tabela 2 - Parte da folha de cálculo do OEE onde é inserida a produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente são inseridos os tempos de paragens da linha, planeados e não planeados, 
distinguindo-se a razão das paragens, de forma a saber se as paragens dizem respeito a falhas 
de equipamento (disponibilidade técnica) ou de abastecimento (logística), como se pode 
constatar na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Parte da folha de cálculo do OEE onde são inseridos os tempos de paragens 
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Subtraindo ao tempo normal de um turno o tempo de paragens planeadas obtém-se o tempo de 
abertura planeado. 

A partir destes valores, o cálculo da eficiência e da disponibilidade é automático, sendo 
resultado das seguintes fórmulas: 

Disponibilidade = (Tempo de abertura efectivo/Tempo de abertura planeado) 

Eficiência = (Tempo de produção/Tempo de abertura efectivo) 

Por último, o rácio de qualidade é obtido dividindo a produção efectiva pela produção total 
(soma da produção efectiva com as peças defeituosas). O número de peças defeituosas é 
inserido manualmente. 

Qualidade = (Nº de peças produzidas – Nº de peças defeituosas)/Nº de peças produzidas 

 
Tabela 4 - Cálculo do OEE com base nos valores de eficiência, qualidade e disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Overall Effectiveness Equipment, representado na tabela 4, é calculado pela multiplicação 
dos três rácios definidos acima: 

OEE = Eficiência * Disponibilidade * Equipamento 

Implementação e preenchimento do OEE e do OEE TOP 3 

Na secção do Solar, o preenchimento da folha de cálculo do OEE tornou óbvio que os tempos 
de paragem das linhas registados e os níveis de produtividade eram incompatíveis, chegando 
mesmo a obter-se rácios de eficiência bastante superiores a 100% na célula de absorvedores. 

Após uma análise cuidada da folha de cálculo e das folhas de acompanhamento horário da 
produção (ANEXO C), foi detectado o principal problema, que residia no facto de não 
estarem a ser contabilizados apenas os tempos de paragem das linhas, mas também todos os 
tempos de paragens das máquinas. 
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Gráfico 2 - Paragens das máquinas de soldadura automática e teste de estanquecidade, com e sem paragem de linha 

Essa situação, como foi mencionado, era mais recorrente na célula de absorvedores, uma vez 
que as máquinas mais problemáticas são a máquina de soldadura por ultra-sons de lamelas e a 
máquina de teste de estanquecidade, como se pode ver no gráfico 2. Este gráfico que resulta 
do acréscimo de uma coluna na folha de cálculo do registo de paragens, para se registar se 
houve ou não paragem de linha. 

Se, no primeiro caso, o stock existente de lamelas permite, por vezes, não interromper a 
produção, no segundo existe uma alternativa, que passa pela utilização da máquina de 
estanquecidade usada anteriormente, sendo feito um controlo visual de fugas. 

Um exemplo dessas incongruências decorrentes do preenchimento das folhas de 
acompanhamento horário da produção passou-se na célula de absorvedores: em meia hora de 
produção é registada uma paragem de 30 minutos da máquina de soldadura ultra-sónica de 
lamelas, devido às lamelas saírem onduladas, mas, ao fim desse tempo, tinham sido 
produzidos 14 absorvedores, o que equivalia a 100% de eficiência da linha de acordo com o 
balanceamento usado. 

Apesar de esta situação ser muito mais frequente na célula de absorvedores, também na de 
colectores ocorriam situações idênticas, embora em muito menor escala. 

De forma a resolver este problema não foi necessário criar mais folhas de registo nem folhas 
de cálculo. A solução passou pela sensibilização dos responsáveis de turno e de equipa no 
sentido de compreenderem melhor a folha de cálculo do OEE e a folha de acompanhamento 
horário de produção, distinguindo esta última das folhas de acompanhamento horário de 
algumas máquinas, onde são anotadas todas as paragens, independentemente haver ou não 
repercussões na linha. 

A folha do OEE TOP 3 é preenchida no fim de cada mês, apresentando, por ordem de 
importância, as causas de paragens de linhas descritas na folha do OEE. 

A utilização desta folha teve início apenas em Janeiro de 2009, pelo que foram afixadas nos 
quadros Point-CIP as principais causas de paragens de cada linha do mês de Dezembro. 

O preenchimento e implementação desta folha foram benéficos para a secção, pois, apesar de 
as causas de paragens serem tratadas diariamente, a abordagem numa base de tempo mais 
longa permite tirar outras ilações. Por exemplo, paragens curtas mas frequentes que não sejam 
consideradas importantes passam a ser tidas em atenção. 
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4.1.1.2. Eficiência e PPM 

As folhas de acompanhamento mensal da eficiência e dos PPM (ANEXOS D e E) são 
mencionadas em simultâneo, uma vez que são bastante idênticas. 

A implementação do preenchimento destas folhas por parte dos responsáveis de turno e de 
equipa foi baseada numa folha de eficiência por turno que já era preenchida antes do início do 
projecto. 

Nessa folha, o responsável de cada linha registava, a cada 30 minutos, a quantidade planeada, 
produzida e produzida acumulada, calculava a eficiência eficiência, e era traçado um gráfico 
com a evolução desta ao longo de cada turno. O responsável tem ainda possibilidade de anotar 
observações, caso exista uma causa concreta para perdas de eficiência. 

Note-se que esta eficiência não é idêntica à do OEE, mas sim à que é abordada nas reuniões 
diárias. 

A folha de acompanhamento mensal da eficiência consiste num gráfico, em que são traçadas, 
com cores diferentes, as eficiências de cada turno e a eficiência diária, resultante da 
conjugação dos turnos. Ou seja, no final de cada turno, o responsável deveria preencher nessa 
folha o valor final da folha de acompanhamento da eficiência por turno. 

A folha de acompanhamento mensal dos PPM é idêntica, apesar de, neste caso, não ser feito 
um acompanhamento intensivo ao longo do turno. 

Neste caso, o responsável limita-se a preencher o valor da quantidade produzida e o número 
de defeitos, ambos acumulados, e procede ao cálculo dos PPM, traçando no gráfico esse 
valor. Também nesta folha o responsável pode escrever observações, caso existam 
justificações concretas para os defeitos que surjam. 

Também no caso das folhas de acompanhamento mensal da eficiência e dos PPM, a 
abordagem numa base de tempo mais longa denota tendências que não eram visíveis quando 
estes indicadores eram abordados apenas de forma diária. 

4.1.1.3. Outras folhas implementadas 

As folhas de balanceamento, o layout da linha e os STABs (tabelas com o fluxo dos 
operadores, tempo de ciclo da máquina, entre outras folhas de trabalho standardizado) não 
foram implementadas, uma vez que já eram usadas no quadro anterior. 

A matriz de revisão de standards diz respeito às Instruções de Produção e Qualidade de cada 
posto, e às alterações que lhes são feitas, devendo-lhes ser feitas alterações pelo menos a cada 
3 meses. Se tal não suceder algo não está a funcionar bem, porque, como já foi referido, nada 
é perfeito, e tudo tem de ser questionável. 

A folha do M1 não foi implementada, uma vez que o M1 é um rácio entre as linhas planeadas 
e as linhas produzidas, e envolve, como tal, um conceito logístico. Assim sendo, entendeu-se 
que o seu preenchimento não deveria caber aos responsáveis. 

O quadro dos Indicadores do Projecto foi implementado em Janeiro de 2009, com os dados 
médios dos meses de 2008. Os indicadores em questão são a eficiência, os PPM e o nível de 
serviço M1, previamente referidos, a maturidade Point-CIP (novidade na empresa), o nível de 
participação nas reuniões diárias Point-CIP e de confirmação de processo. 
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No capítulo do PULL-CORD serão abordadas as Matrizes de perseguição de eficácia, a Folha 
de resolução de problemas (PSS – Problem Solving Sheet) e a Matriz de acompanhamento dos 
limites de reacção. 

4.1.2. Quadro “Branco” 

O quadro “Branco” surgiu na secção do Solar como necessidade de acompanhar, numa base 
semanal (ao contrário da maioria dos quadros do Point-CIP), indicadores como a eficiência, 
os PPM, o backlog acumulado (diferença entre as quantidades encomendadas e produzidas), e 
os custos de sucata. 

Outra novidade consistiu no facto de ser feito o acompanhamento individual não só a 
colectores e absorvedores, mas também de absorvedores para a fábrica de Wettringen.  

Dos indicadores acima referidos, apenas os custos de sucata e o acompanhamento a nível 
logístico se tornaram novos no conceito da fábrica. 

Foi traçada num quadro branco, a tinta permanente, uma grelha com os sete dias da semana na 
linha de topo, e os produtos na coluna da esquerda. Na segunda coluna foram especificados as 
quantidades planeadas com a logística externa, as quantidades efectivas produzidas. a 
eficiência e os PPM. 

No topo do quadro, do lado direito, foi trabalhado o nível logístico, que consistia, como já foi 
brevemente mencionado, em colocar os números acordados com o departamento da logística 
externa de produtos para expedição, a produção efectiva e a diferença entre estes. 

Os indicadores até agora mencionados foram acompanhados de uma forma ainda mais visual, 
uma vez que, estabelecidos os objectivos, o registo passou a ser realizado a verde ou vermelho 
conforme estes fossem ou não atingidos. 

Na zona de baixo do quadro foi feita uma grelha para definir acções de implementação rápida, 
assim como o seu status e os seus responsáveis, de forma a que, em todas as reuniões Point-
CIP essas acções fossem abordadas. 

Por baixo, à esquerda, começou a ser realizado um acompanhamento intensivo dos custos de 
sucata, reservando-se um espaço suficiente para uma folha A4, onde se podia observar a 
evolução dos custos de sucata diários, assim como as linhas objectivo. 

Relativamente à sucata, esta encontra-se dividida em três tipos:  

• 791, decorrente do processo 
• 795, decorrente de setup e afinações 
• 796, com origem em testes de qualidade e ensaio de novos processos 

Os custos de sucata máximos aceitáveis estão definidos em função do PHEK, que é o valor 
dos produtos realizados na secção. 

Assim, considera-se aceitável que os custos de sucata do tipo 791 (IFC – Internal Failure 
Costs), atinjam um valor de 0,5% do PHEK.  

O valor a respeitar atendendo a todos os tipos de sucata é limitado por 1% do valor do PHEK. 

Como já foi referido, numa base semanal, é actualizado diariamente um gráfico com os custos 
dos 3 tipos referidos, assim como duas linhas objectivo respeitantes aos valores limites 
mencionados; de seguida é apresentado a figura 17, que engloba o gráfico e a tabela da 
segunda semana de 2009. 
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Figura 14 – Gráfico e tabela de acompanhamento da sucata da 2ª semana de 2009 

Relativamente à sucata, como se pode ver na tabela 5, na página seguinte, os maiores custos 
que lhe estão associados estão relacionados com a linha de produção de absorvedores, 
dividindo-se por absorvedores enquanto produto final, e lamelas. 
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Tabela 5 - Custos de sucata por componente/produto 

Se, por um lado, as perdas com produtos finais são graves, uma vez que é perdido o tempo de 
produção do absorvedor, por outro, os custos associados às lamelas não são menos graves, 
uma vez que ocorrem em grande escala e inúmeras vezes, provocando micro-paragens, 
responsáveis por uma parte da perda de eficiência humana. 

É ainda visível que a maior percentagem de custos está relacionada com a produção de 
lamelas.  

As perdas em lamelas não estão relacionadas com nenhum problema em particular, podendo 
ocorrer devido a má soldadura da máquina de soldar por ultra-sons, a riscos ou manchas de 
gordura ou água, fugas no tubo de Ǿ6 mm, empeno das lamelas, desrespeito das medidas 
requeridas, entre outros. 

O acompanhamento intensivo da sucata gerada na secção denotou a gravidade da situação, 
pelo que este tema passou a ser um dos temas principais nas reuniões diárias Point-CIP. 
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4.2. PULL-CORD 

4.2.1. Funcionamento 

O PULL-CORD consiste num sistema de pedido de ajuda feito pelos operadores, ao 
responsável de turno ou de equipa, caso sejam atingidos cenários críticos previamente 
definidos, garantindo-se a reacção rápida mencionada no capítulo de introdução ao Point-CIP. 

Quando aliado às ferramentas certas, este sistema torna-se o ponto de partida para a 
descoberta da origem dos mesmos. 

O funcionamento do PULL-CORD implica a sua montagem e a definição dos limites de 
reacção.  

Os limites de reacção são definidos para cada posto, e escolhidos atendendo ao conhecimento 
que se tem da célula, seja baseado em folhas de cálculo, gráficos, ou até mesmo 
empiricamente. 

No entanto, os limites de reacção têm de ser definidos não só de forma qualitativa, mas 
também quantitativamente, isto é o número de vezes que um determinado problema pode 
ocorrer até ser feito o pedido de ajuda tem de ser definido, e aqui devem ser distinguidas as 
situações mais críticas. 

De acordo com a gravidade do problema, existem duas hipóteses de pedidos de ajuda:  

• Pedido de ajuda simples; 
• Pedido de ajuda com paragem de linha. 

Pedido de ajuda simples 

O pedido de ajuda simples é realizado pelo accionamento de uma botoneira amarela, sendo 
accionados simultaneamente uma luz amarela e um sinal sonoro intermitente numa unidade 
de alarme, e aparecendo no quadro ANDON a indicação do posto que pediu ajuda. 

O ANDON é um quadro electrónico onde podem ser visíveis informações do volume de 
produção esperado e realizado, e condições da linha, como se pode ver na figura 18. 

Ao ouvir o sinal sonoro e ver a luz amarela, o responsável de turno, ou de equipa, consulta o 
quadro ANDON, vê o número do posto onde foi pedida ajuda e dirige-se para o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 - Quadro ANDON 
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Chegando ao posto, coloca a sua chave na consola e roda-a para a primeira posição, 
silenciando o sinal sonoro. De seguida, o operador informa o responsável da ajuda pretendida 
e este roda a chave para a segunda posição, desligando a luz amarela. 

Pedido de ajuda com paragem de linha 

O pedido de ajuda com paragem de linha é feito através do accionamento de uma botoneira 
vermelha. Nesta situação, acende-se uma luz vermelha na unidade de alarme, e o sinal sonoro 
que se ouve não é intermitente, mas sim constante, pelo que os operadores da linha saberão 
que devem parar juntamente com o posto que pediu ajuda. Aparece no quadro ANDON a 
informação do posto que pediu ajuda, e inicia-se a contagem do tempo que a linha está 
parada. 

O responsável, ao escutar o sinal sonoro, verifica no quadro ANDON qual o posto em apuros e 
dirige-se para o local. 

Uma vez chegado ao posto, desactiva o sinal sonoro, rodando a chave para a primeira posição, 
e informa-se sobre a razão do pedido de ajuda do operador. 

Após a resolução da acção, ou pelo menos a sua contenção, o responsável roda a chave para a 
segunda posição, parando a contagem de tempo no quadro ANDON e desactivando a luz 
vermelha da unidade de alarme, pelo que todos os colaboradores saberão que a produção irá 
prosseguir. 

A linha de produção deve ser encarada como uma unidade, estabelecendo-se um ritmo único 
que é respeitado em todos os postos, uma vez que é mais fácil reiniciar o funcionamento de 
uma linha se todos os postos pararem juntamente com o posto problemático.  

Se for cometido o erro de não parar a linha apenas por uma questão de aproveitar a 
capacidade de alguns postos, o operador do posto problemático, no momento de recomeçar, 
sentir-se-á pressionado pelo stock formado a montante e pelo operador do posto a jusante, 
uma vez que este vai ficar à espera de material para desenvolver as suas tarefas. 

Se atentarmos nesta situação, torna-se óbvio que a maioria, ou mesmo todos os postos a 
jusante (dependendo do tempo de ciclo de cada um) vão parar à espera do problemático. 
Assim sendo, é preferível que parem e recomecem todos ao mesmo tempo, para que todos os 
operadores da linha saibam a situação em que a produção se encontra. 

A implementação do PULL-CORD na secção do Solar foi acompanhada de duas formas: 

• Na montagem 

• Na definição dos limites de reacção 

4.2.2. Infra-estruturas e montagem 

Após a explicação do seu funcionamento torna-se óbvio que, para a implementação do 
sistema PULL-CORD, é necessário disponibilizar uma consola por posto, uma unidade de 
alarme e uma unidade de comando por célula. 

Na secção do Solar não foram ainda colocados os quadros ANDON, mas as obras realizadas 
contemplaram a possibilidade de estes virem a ser instalados. 

Para que o sistema funcione a informação normalmente disponibilizada no quadro ANDON 
está colocada na unidade de comando da linha. 
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A consola é constituída por dois botões, um amarelo e outro vermelho, e um botão para chave 
com duas posições.  

A unidade de comando consiste num quadro eléctrico onde se poderá visualizar o número do 
posto que pediu ajuda ou que está parado, assim como o tempo da última paragem. 

É de salientar que a unidade de comando da célula de colectores está ainda preparada para 
inibir o funcionamento do robot, da máquina de agrafar chapa e do forno, de forma a garantir 
que toda a linha funciona ao mesmo ritmo. 

Por último, a unidade de alarme é composta por um sinal sonoro com dois sons diferentes, 
conforme seja accionado o pedido de ajuda ou o pedido de paragem, e um semáforo de 3 
luzes:  

• Luz verde, para o estado normal de funcionamento da célula; 
• Luz amarela, quando houver um pedido de ajuda; 
• Luz vermelha, quando houver um pedido de paragem. 

Para a montagem do sistema foi necessário, numa primeira fase, definir a localização das 
unidades de comando, das consolas e das unidades de alarme. 

Atendendo ao funcionamento do sistema, as prioridades passaram por colocar as unidades de 
comando próximas dos responsáveis de turno e de equipa, as unidades de alarme visíveis de 
qualquer ponto das células, e as consolas em locais de rápido acesso por parte dos operadores 
caso o limite de reacção seja atingido. 

A título exemplificativo, poder-se-á mencionar a dificuldade encontrada na definição de 
locais para as consolas nos postos de brazagem, dado o perigo de as estragar com a chama, e a 
indefinição quanto ao local das unidades de comando das células, dada a inexistência inicial 
dos quadros ANDON. 

Assim sendo, foi imperativo que as unidades de comando fossem colocadas em locais centrais 
das células, ou, pelo menos, em locais de passagem frequente dos responsáveis de turno e de 
equipa. 

Se a montagem da unidade de comando da linha de colectores foi rápida, aproveitando-se uma 
coluna já existente na secção próxima da cabeça de linha e do quadro Point-CIP, já na célula 
de absorvedores foi necessário criar uma estrutura em perfis de alumínio pregada ao chão, 
também junto ao quadro Point-CIP, situada entre a produção de tubos, a máquina de 
soldadura ultra-sónica de lamelas e o teste de estanquecidade. 

As unidades de alarme não constituíram nenhum problema, uma vez que foram suspensas às 
vigas das pontes móveis. 

Após a definição dos locais, foi necessário organizar e coordenar os trabalhos de serralharia e 
do fornecedor, no sentido de preparar as instalações para a implementação do hardware, 
preservando a fiabilidade do equipamento e a segurança da secção e dos colaboradores. 

Simultaneamente, os limites de reacção começaram a ser definidos. 

4.2.3. Definição dos limites de reacção 

A definição dos limites de reacção foi feita usando como referência falhas logísticas, de 
equipamento, ocorrência de defeitos e custos com sucata. 
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Nesse sentido, procurou-se conjugar o conhecimento “empírico” das células obtido a partir da 
leitura, preenchimento, estudo e adaptação do já citado ficheiro do OEE, e os dados existentes 
em folhas de excell baseadas em registos de paragens, registos de incidências (ou defeitos) e 
sucata. 

Os anexos F e G representam tabelas onde são referidas as causas escolhidas, empiricamente 
ou com base em registos, para accionamento das botoneiras em cada posto. 

De seguida são apresentados os cálculos dos limites de reacção definidos para a máquina de 
soldar automática por ultra-sons e para o posto de agrafar chapa para o mês de Dezembro com 
base em custos de sucata e numa estimativa do PHEK mensal, uma vez que estes eram 
prioritários. 

Limites de reacção calculados com base nos custos de sucata 

Após analisar o gráfico criado com base nos valores de sucata gerada no ano de 2008 até ao 
dia 9 de Dezembro, foi possível constatar que existem 4 postos nos quais os custos se 
destacam:    

• P29 – Máquina de soldar lamelas por ultra-sons SIRMAF 
• P07 – Máquina de soldar lamelas manual STADO 
• P11 – Teste de estanquecidade de absorvedores 
• P19 – Posto de agrafar chapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3 - Custos de sucata por posto 

Como se pode ver no gráfico 3, estes 4 postos são responsáveis por 91% da sucata gerada nas 
duas células de 2 de Janeiro a 9 de Dezembro de 2008, o que equivale a 266.585,80€, como se 
pode ver na tabela 6, na página seguinte. 
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Tabela 6 - Custos de sucata dos 4 postos principais 

 

 

 

 

 

 

No entanto o custo da sucata total considerado foi apenas o dos postos 19 e 29, uma vez que, 
como já foi referido, estes eram prioritários e, para além disso, a máquina manual de soldar 
lamelas não se encontrava em funcionamento.  

Foi assim recalculado o peso específico de cada um dos dois postos (P19 e P29), atendendo 
aos custos da sucata gerada em cada um deles e ao custo total da sucata gerada pelos dois. 

De seguida foram criadas duas tabelas, uma por cada posto crítico. 

A tabela 7 representa a tabela criada para o posto 29: 

 
Tabela 7 - Tabela criada para apoio do cálculo dos limites de reacção 

Peso específico  88,0% % 

nº dias úteis/mês  10 dias 

nº turnos/dia  2 turnos/dia 

PHEK/mês  500000 €/mês 

PHEK/dia  50000 €/dia 

PHEK/turno  22000 €/turno 

Custo lamela 
(2m)  5,67 € 

Nesta tabela foram inseridos o valor do peso específico anteriormente calculado, o número de 
dias de laboração do mês, o número de turnos por dia, uma estimativa do PHEK (valor final 
da produção à saída do armazém) para o mês, baseada no valor do ano anterior e nas 
perspectivas de produção e o custo de uma lamela de 1923 mm (2 metros). 

Automaticamente, obtém-se uma estimativa do PHEK por mês e do PHEK por turno; este 
último valor será aquele no qual se baseará a definição dos limites de reacção desta célula, e 
já inclui o peso específico. 

Como se pode ver pela tabela 8, na página seguinte, foram distinguidas duas origens de 
sucata: a do tipo 791 e a sucata total gerada (tipo 791 + 795). 
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Tabela 8 - Tabela de cálculo dos limites de reacção 

AMARELO  VERMELHO  MÁXIMO 

791 

% 0,2% 0,4% 0,5% 

€ 44,00 € 88,00 € 110,00 € 

nº lamelas 
(2m) 8 16 19 

791             
+           

795 

% 0,4% 0,8% 1,0% 

€ 88,00 € 176,00 € 220,00 € 

nº lamelas 
(2m) 16 31 39 

Esta distinção foi realizada devido ao facto de, como já foi referido no capítulo da III, a sucata 
aceitável ser medida em função do valor dos produtos finais à saída do armazém (PHEK). 

A coluna MÁXIMO diz respeito aos valores máximos de sucata aceitáveis:  

• IFC = 0,5% PHEK 
• Sucata Total = 1% PHEK 

Os limites de reacção existem para ser atingidos. Se não forem atingidos significa que foram 
definidos demasiado altos, pelo que, em vez de se estar a abordar os problemas numa 
perspectiva de melhoria contínua, aceita-se a situação de estagnação. Assim sendo, os limites 
AMARELO e VERMELHO foram definidos abaixo dos custos de sucata aceitáveis, após 
entendimento com o responsável de secção: 

• Limite amarelo (IFC) = 0,2% PHEK 
• Limite vermelho (IFC) = 0,4% PHEK 
• Limite amarelo (Sucata Total) = 0,4% PHEK 
• Limite vermelho (Sucata Total) = 0,8% PHEK 

É importante notar que apesar do limite VERMELHO de IFC e o limite AMARELO de 
Sucata Total serem idênticos, a origem da sucata torna-os diferentes, podendo atingir-se o 
primeiro sem ser atingido o segundo. 

Com base no valor de PHEK por turno e na percentagem aceitável de custos, fica então 
definido o limite de reacção em valores monetários; utilizando o custo individual de uma 
lamela de 1923 mm, faz-se a conversão para o número de lamelas deste tipo. 

No entanto, a produção de lamelas neste posto não se cinge a este tipo de produto: são 
também realizadas lamelas de 998 mm, para os absorvedores horizontais. 

Para que não houvesse erros no acompanhamento dos custos desta sucata ao longo do turno, e 
uma vez que o custo das lamelas para absorvedores horizontais é de metade do dos 
absorvedores verticais, foi proposta a colocação de um contador no posto. 
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Mais concretamente, foram propostas duas possibilidades:  

• Um ábaco em que se distinguem a zona de reacção amarela e vermelha. No caso de ser 
enviada para a sucata uma lamela de 998 mm, avança-se uma “bola”, no caso de ser sucatada 
uma lamela de 1923 mm, avança-se duas “bolas”. 

• Um contador manual analógico, com dois botões: um botão que incrementa uma 
unidade e outro para fazer reset no final do turno. Tal como no sistema do ábaco, devem ser 
contabilizadas duas unidades se a lamela sucatada for de 1923 mm.  
A mesma metodologia foi utilizada no cálculo dos limites de reacção do posto 19, usando-se, 
no entanto, um peso específico de 12%. 
Os anexos F e G representam as instruções visuais colocadas à vista nos postos 29 e 19, para 
que os operadores soubessem quando reagir. 

4.3. CONTROLO DA QUALIDADE  

Actualmente, a qualidade de um produto, ou serviço, é controlada ao longo de toda a cadeia 
de valor, desde a pesquisa de mercado, a idealização e inovação, o fabrico, a proximidade de 
fornecedores e clientes, o envolvimento e satisfação dos colaboradores. 

A este novo conceito de qualidade dá-se o nome de “qualidade dinâmica”, e esta aborda 
vários “significados” de qualidade: 

• Qualidade do projecto 

• Qualidade da conformidade 

• Qualidade do serviço 

A qualidade do projecto, ou da concepção, está relacionada com o nível de ajuste entre os 
requisitos dos utilizadores e as características do produto idealizado. Isto é, depende, 
maioritariamente, de estudos de mercado, do nível de conhecimento e compreensão que se 
tem dos utilizadores e da capacidade de idealizar e inovar produtos que vão de acordo às suas 
expectativas. 

A qualidade da conformidade diz respeito ao grau de ajuste entre o produto fabricado e as 
especificações do projecto. 

A qualidade do serviço é um conceito de qualidade que responsabiliza o fabricante após a 
venda. Tal deve-se a que, nos dias de hoje, a variedade da oferta de mercado aumentou 
bastante, pelo que o grau de satisfação ou insatisfação de um cliente pode levar a que este 
deixe de comprar um produto de uma marca em detrimento de outra. A qualidade do serviço é 
a qualidade última do que se vende, e engloba conceitos tais como o valor acrescentado e o 
grau de despreocupação. 

Relativamente ao valor acrescentado, poder-se-á dizer que representa todos os extras que o 
produto e/ou serviço possam apresentar para além de cumprirem os requisitos mínimos. São 
exemplos de valor acrescentado o apoio ao crédito, apoio pós-venda, as garantias, a imagem 
do produto, ou seja, todas as características do produto que sejam consideradas inesperadas 
pelo utilizador. 

No que concerne ao grau de despreocupação, poder-se-á afirmar que a despreocupação total 
por parte do cliente sucede quando lhe é pedido que não dispenda nenhum esforço, nem 
incorra em quaisquer custos. Nesse aspecto, a qualidade de serviço está ligada à facilidade 
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que o cliente tem em obter uma factura, desembalar o produto, compreender o seu 
funcionamento, entre outras. 

Resumindo, poder-se-á dizer que a “qualidade dinâmica” implica a satisfação absoluta das 
necessidades básicas dos utilizadores, a garantia do cumprimento das funções da qualidade 
requerida, ou expectável, e requer uma constante pesquisa de mercado e capacidade de 
criação. 

No projecto desenvolvido, e no âmbito dos processos de melhoria contínua, procurou-se 
desenvolver procedimentos que garantissem a conformidade dos produtos com as 
especificações do projecto. 

Nesse sentido, e na tentativa de reduzir os custos de não-qualidade, foram propostos e 
implementados alguns procedimentos para as duas células, no sentido de gerir a qualidade da 
conformidade do produto, antes de este ser expedido para o cliente 

Para o efeito, procurou-se reduzir os custos de falhas internas, através da elaboração de 
ferramentas, que permitissem não só quantificar os defeitos e a sucata, mas também antecipar 
piores consequências, tais como a necessidade de recuperar colectores ou absorvedores.  

Foram ainda propostas propostas alterações aos testes na produção, quer no sentido de os 
tornar mais fiáveis, quer na tentativa de salvaguardar o equipamento de ensaio. 

4.3.1. Registo de defeitos 

À data do início do projecto, os defeitos na secção do Solar eram registados nos dois postos 
finais de cada célula: 

• Posto de embalagem (célula de colectores) 

• Teste de estanquecidade (célula de absorvedores) 

Os defeitos registados na célula de absorvedores na situação inicial limitavam-se às fugas e a 
um controlo visual realizado à soldadura das lamelas com o tubo de Ø6mm na máquina de 
soldar por ultra-sons. 

Na célula de colectores, os defeitos são mais difíceis de controlar, uma vez que dependem, 
maioritariamente, do controlo visual por parte dos operadores, o que implica um elevado peso 
na variabilidade, dada a subjectividade no controlo efectuado.  

Os defeitos mais frequentes nesta célula consistem em problemas com o vidro, silicone e 
absorvedores. 

Como foi referido acima, um dos defeitos mais usuais na célula de colectores também está 
relacionado com o controle visual dos absorvedores. Uma vez que este controle é realizado no 
posto de embalagem, quando já se deu a cura dos adesivos no forno e o vidro se encontra 
colado aos perfis, uma situação destas implicaria não só sucatar o absorvedor, mas também  o 
colector, ou, pelo menos, gastar tempo a recuperá-lo. 

Assim, decidiu criar-se um novo posto de controle visual. O posto definido foi o posto de 
montagem do absorvedor no colector, uma vez que é o momento certo de decidir da 
conformidade do absorvedor relativamente aos requisitos de qualidade. 

Passou então a ser realizado um ensaio visual, no sentido de garantir que não seriam 
montados em caixas de colectores absorvedores defeituosos.  
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A nova estrutura de defeitos da secção do Solar dividida em componente, sub-componente e 
modo de falha, encontra-se apresentado na tabela 9: 

 
Tabela 9 – Recategorização dos defeitos registados na secção 

COMPONENTE SUB-COMPONENTE MODO DE FALHA 

POSTO 32                      
TESTE DE 

ESTANQUECIDADE 

Alheta 

Fuga no tubo Ø6mm 

Má soldadura na máquina de 
soldar por ultra-sons 

Ligação do header pipe com o 
tubo Ø6mm 

Fuga 

POSTO 27          
EMBALAGEM 

Parte superior do colector 

Falta de silicone 

Silicone mal aplicado 

Bolhas no silicone 

Excesso de silicone 

Silicone com manchas 

Vidro partido 

Isolamento visível 

Absorvedor com 
manchas/riscos 

Lamela descravada 

Chapa das costas Folga entre perfil e chapa 

Cantos internos  Mal aplicado 

POSTO 19          
AGRAFAR CHAPA 

Lamela 

Manchas de água 

Manchas de gordura 

Riscada 

Queimada 

Aberta 

Ondulada 

Mal soldada 

Rasgada 

Header pipe Amolgado 

Tubo Ø6mm Amolgado 
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Como se pode constatar, apesar de o posto de agrafar chapa fazer parte da célula de 
colectores, todos os sub-componentes controlados (lamela, header pipe e tubo Ø6mm) são 
elementos constituintes dos absorvedores.  

 

4.3.2. Processos de medição 

No capítulo do registo de defeitos foi feita referência aos defeitos dos absorvedores e 
colectores, e foi possível reparar que, na sua maioria, os defeitos abordados dizem respeito à 
qualidade estética do produto. 

Porém, conforme mencionado no capítulo relativo à gestão visual, os custos relativos a 
componentes e produtos sucatados começaram também a ser acompanhados de forma 
intensiva. 

Esse acompanhamento, aliado à introdução de um método estatístico informatizado, 
salientaram a necessidade de tornar o processo de controle dimensional das lamelas mais 
robusto. 

Situação inicial 

Apesar de não ter sido mencionado aquando da definição do funcionamento da célula de 
absorvedores, a produção de lamelas pode ser realizada na máquina de soldadura automática 
por ultra-sons Sirmaf ou na máquina de soldadura manual Stado, embora esta raramente seja 
utilizada. 

O controle dimensional é realizado nos dois casos, sendo feitas medições a 3 amostras a cada 
150 peças produzidas pela máquina de soldadura por ultra-sons a 3 amostras a cada 50 peças 
produzidas pela máquina Stado. 

Um dos métodos estatísticos utilizados no sentido de melhorar a qualidade é o Controlo 
Estatístico do Processo (SPC – Statistical Process Control). 

Este método permite monitorizar o processo, no sentido de detectar e tentar reduzir a sua 
variabilidade. 

Uma vez que as características calculadas são variáveis contínuas e o número de amostras é 
reduzido, optou-se por acompanhar as dimensões das lamelas através de cartas de controlo da 
média e da amplitude. 

As dimensões controladas são o comprimento total (998 ou 1923mm, em função de ser para 
absorvedores horizontais ou verticais), metade da largura da lamela (59mm) e o comprimento 
de tubo que sai das lamelas (chamemos-lhe cota 16,5mm), como se pode ver na figura 19. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Dimensões a controlar nas lamelas 
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No início do projecto as medições das três lamelas eram registadas e, recorrendo a uma 
máquina de calcular, era realizada uma carta de médias e amplitudes.  

A primeira alteração realizada consistiu em fazer uma folha de cálculo em excell 
extremamente simples, que apenas requeria a inserção dos valores medidos, garantindo duas 
melhorias:  

• Garantia de obtenção da média e a amplitude 
• Diminuição da “perda” de eficiência na linha dos absorvedores 

De qualquer forma, as cartas de médias e amplitude continuavam a ser feitos manualmente 
(ANEXOS H, I, J, K). Os limites de controlo estavam, por defeito, traçados no gráfico, e o 
processo era considerado em conformidade com o especificado desde que os valores obtidos 
se encontrassem no intervalo definido nos planos de controlo do posto. 

4.3.2.1. Implementação do SPC 

 Após a preparação de um programa próprio, adaptado às necessidades de cada secção por um 
colaborador do desenvolvimento técnico, para registar a largura e o comprimento das lamelas, 
assim como o comprimento da parte do tubo que sai da lamela, foi dada uma pré-formação 
aos operadores. 

Utilizando este sistema, o colaborador identifica-se no programa e escolhe o tipo de peça e de 
medição através de “combo boxes”, inserindo de seguida os valores. 

Esperava-se que a eficiência “perdida” na célula baixasse ainda mais, uma vez que as cartas 
de médias e amplitudes (ANEXOS L, M, N e O) eram traçadas automaticamente. No entanto 
os operadores ofereceram alguma resistência ao uso do programa. A razão para tal situação 
deveu-se ao facto de, apesar de os valores inseridos estarem dentro do intervalo dos limites de 
controlo, surgia recorrentemente uma janela a referir que existiam problemas. 

Existem dois tipos de janelas de problemas, amarela e vermelha, conforme a gravidade da 
não-conformidade, ou do descontrolo em questão. Nessas janelas surgem duas combo boxes: 
uma para identificar a causa de problemas, outra para registar a acção correctiva. Tal situação 
devia-se ao facto de não ser condição suficiente as medições se situarem dentro dos limites de 
controlo para o processo ser considerado no estado de controlo. 

Aqui convém salientar a diferença entre limites de especificação e limites de controlo. 

Os limites de especificação são definidos em função dos requisitos do utilizador e atendendo 
às características do processo de produção; os limites de controlo são determinados em função 
da variabilidade do processo de fabrico. 

As regras para a sinalização de situações de descontrolo baseiam-se em três aspectos: 

• Pontos fora dos limites de controlo 

• Sequências anormais de pontos 

• Padrões anormais de evolução 

Após uma análise mais cuidada, como resultado do acompanhamento das auditorias ao 
funcionamento do processo de controlo estatístico, verificou-se que o problema estava 
relacionado com os valores os índices de capabilidade Cp e Cpk. 

Atente-se nas tabelas 10 e 11, onde é possível ver a evolução dos valores do Cp e do Cpk das 
medições realizadas na secção do Solar: 
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Tabela 10 - Evolução do Cpk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 11 - Evolução do Cp 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cpk diz respeito à centragem dos valores obtidos, isto é o Cpk é tanto maior quanto mais 
próxima for a média do valor que é esperado obter, e o desvio padrão menor possível.  

O Cp está relacionado com a estabilidade dos registos, ou seja, o Cp é tanto maior quanto 
menores forem as variações dos valores obtidos da média e do desvio padrão. 

Quer o Cp quero Cpk devem ser superiores a 1,3, e tal não se verificava. 

Foi feito um acompanhamento intensivo dos operadores durante as medições efectuadas às 
lamelas, e foi possível constatar que os meios e os métodos indicados não seriam os mais 
indicados. 

4.3.2.2. Apresentação dos meios e dos métodos de medição 

4.3.2.2.1. Medição da largura das lamelas (cota 59mm) 

A largura das lamelas é medida com recurso a um paquímetro digital e o processo não é o 
mais estável, como se pode ver na figura 17, pelo que existe alguma incerteza no que diz 
respeito aos valores obtidos.  
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Figura 17 - Medição da cota 59 

Para compensar, são feitas medições à frente e à esquerda do tubo de Ǿ6 mm, e atrás e à 
direita. A medição nestas duas posições serve para confirmar que o tubo de Ǿ6 mm se 
encontra equidistante dos dois lados da chapa de cobre revestida a crómio. 

Após observar o processo, constatou-se que a probabilidade de os operadores trocarem a parte 
frontal e a parte traseira da lamela é grande, uma vez que a variabilidade é elevada e não 
existe uma tendência definida. 

Para além disso, não é garantido que os operadores dos diferentes turnos meçam a largura 
exactamente à mesma distância da extremidade da lamela. 

A par de um colaborador do desenvolvimento técnico foi elaborada uma estimativa percentual 
das razões do processo não se encontrar em estado de controlo: 

• 60% - troca da orientação da lamela 

• 20% - medição da largura a diferentes distâncias da extremidade da lamela 

• 20% - causas inerentes à própria máquina 

4.3.2.2.2. Medição da cota 16,5 mm 

O comprimento de tubo entre a extremidade e o início da chapa de cobre revestida a crómio é 
também controlado recorrendo a um paquímetro digital, e, como se pode ver na figura 18, o 
processo é altamente instável. De facto, é pedido ao colaborador que segure na lamela com 
uma mão e meça o comprimento com a outra.  

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Medição da cota 16,5 

Para além disso, também neste caso a possibilidade de se trocar a orientação da lamela tem 
efeitos indesejáveis. 
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Tal justifica-se porque o corte da janela é completamente independente do corte do tubo.  

O corte das lamelas sucede pela seguinte ordem: 

1. Corte da janela 

2. Soldadura por ultra-sons da lamela com o tubo de Ø6 mm 

3. Corte das abas da lamela 

4. Corte do tubo 

Poder-se-á dizer que, destas operações, as que têm influência na cota 16,5mm são a primeira e 
a última. Como o posicionamento da lamela não é garantidamente centrado da mesma forma 
em ambas, acontece que essa cota pode ser diferente à frente e atrás, devendo inclusivamente 
existir uma certa tendência em peças seguidas. No entanto, tal não se verifica nos gráficos 
SPC, pelo que, como foi mencionado acima, presume-se que a orientação da lamela não seja 
garantidamente a mesma em todas as medições. 

Neste contexto é expectável que os valores medidos variem consideravelmente, e a 
relativização das causas foi realizada da seguinte forma: 

• 50% - troca da orientação da lamela 

• 40% - instabilidade da medição 

• 10% - causas inerentes à própria máquina 

Também neste caso foram propostas algumas alterações. 

4.3.2.2.3. Medição do comprimento do tubo 

De todas as medições efectuadas a menos problemática é a do comprimento do tubo das 
lamelas, pois são realizadas à saída da máquina de soldadura por ultra-sons, através de um 
sistema estável.  

A lamela é pousada sob uma régua com um canto encostado a um calibre, enquanto o outro é 
encostado ao comparador. A estabilidade do sistema permite que seja feita apenas uma 
medição a cada lamela.  

O comprimento entre estes é garantido pelo uso de um padrão no início de cada turno, ou 
aquando da troca de produção. 

O único problema desta medição estava relacionado com o valor do Cpk da cota 1923 mm, 
uma vez que o plano de controlo não tinha sido actualizado, mas tal foi, entretanto, resolvido. 

Uma vez que existem dois comprimentos de lamelas, o sistema está preparado para uma 
mudança relativamente rápida, trocando-se a posição do comparador. Porém a forma como é 
feito o setup do sistema de medição não é aconselhável, uma vez que, como foi mencionado, é 
o comparador que é trocado de posição, e este é extremamente dispendioso.  

Para além disso, a fixação do comparador é realizada recorrendo ao uso de dois parafusos de 
olhal, o que torna a troca algo lenta.   
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4.3.2.3. Alterações propostas 

4.3.2.3.1. Aumento da capabilidade do processo 

Primeiramente, foi proposta a realização de uma marca no inferior das lamelas, na parte 
frontal, de forma a garantir que, depois de percorrida a distância entre a máquina de soldar 
lamelas automática e o posto de medição, consegue-se distinguir a orientação das lamelas. 

De forma a aumentar ainda mais a capabilidade dos processos de medição das cotas 59 e 
16,5,foi proposta a realização de uma mesa ao lado do posto do PC, de forma a encaixar a 
lamela durante a medição. Essa mesa teria incorporados dois calibres e dois comparadores 
digitais com resolução de 0,01 mm e saída RS232 para comunicar com PC. 

Através da implementação desta mesa, conseguir-se-ia aumentar a capabilidade do processo 
pela melhoria das seguintes condições: 

• Estabilidade da lamela durante a medição 

• Orientação do tubo de Ø6 mm ao comparador, sem inclinações, na medição da cota 
16,5mm 

• Perpendicularidade do tubo de Ø6 mm com o comparador, na medição da cota 59mm 

• Medição da cota de 59mm sempre à mesma distância da extremidade da lamela 

• Condições idênticas, independentemente do operador que realiza a medição 

Para além disso, o processo tornar-se-ia muito mais rápido devido à ligação ao PC, 
conseguindo-se um incremento de eficiência na linha de absorvedores. 

4.3.2.3.2. Salvaguarda do comparador 

A proposta realizada consiste em manter fixos o comparador e o calibre do extremo oposto, 
possibilitando a medição de lamelas de 1923 mm, e preparar a régua para a colocação de um 
segundo calibre, exactamente igual ao já existente, para medir lamelas de 998 mm. 

A fixação deste calibre será feita por meio de indexadores, para se tornar mais rápida e foi 
subcontratada a uma empresa especializada, uma vez que, tratando-se de um sistema de 
medição, é imperativo garantir o rigor dimensional e a estabilidade do sistema. 

4.3.3. Controle de lotes 

O controle de lotes foi uma aplicação estudada e desenvolvida na secção do Solar para a 
célula de colectores, embora, à data do final do projecto, ainda não tivesse sido aplicada. 

O desenvolvimento de um sistema de controle de lotes teve dois objectivos principais: por um 
lado, evitar que o operador se engane na escolha de peças a montar nos colectores, por outro, 
responsabilizá-lo pelo controlo visual dos colectores. 

4.3.3.1. Validação do componente na estrutura do produto 

Como foi referido na apresentação dos produtos, existem componentes que variam em função 
do tipo de conector: um exemplo concreto é o tipo de conexão (CTE ou abocardado).  

Aquando da montagem do absorvedor no colector, as tampas colocadas nas extremidades dos 
tubos variam de acordo com o tipo de conexão. Como as tampas, muitos outros pequenos 
componentes também variam. 
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No entanto, os supermercados existentes nesses postos de montagem têm, por norma, todos os 
componentes, independentemente do produto que esteja a ser produzido. 

Tal situação poderia conduzir a erros por parte do operador. 

No sentido de evitar essa situação, os postos de montagem foram dotados de scanners, as 
prateleiras onde se encontram os componentes nos supermercados passaram a ter um código 
de barras e os perfis do colector mantiveram a chapa de características (que indica as 
características do colector a ser produzido). 

Aquando da chegada de um novo colector, o operador deverá picar o código de barras do 
colector e o código de barras do componente, e, em caso afirmativo (luz verde e/ou sinal 
sonoro), a peça picada é a peça que deve ser montada. Caso contrário o operador deverá 
repetir a operação, até ser encontrado o componente correcto.  

4.3.3.2. Validação visual 

Um dos grandes problemas do controlo visual diz respeito à desresponsabilização por parte 
dos operadores, uma vez que é mais fácil fechar os olhos a pequenos problemas estéticos, tais 
como bolhas de ar no silicone, falhas de silicone, isolamento visível do exterior do colector. 

Com a implementação do sistema de controle de lotes, outra das utilidades do scanner passou 
a ser a obrigação dos operadores de certos postos de confirmar a qualidade estética do produto 
através de um controlo visual, picando um código de barras (denominado código de barras 
Ok), colocado num canto do JIG de montagem. 

 

O processo implica a associação de um operador a um posto de confirmação no início do 
turno e sua desassociação no final, uma vez que a validação não pode ser realizada sem a 
responsabilidade de um operador. 

A validação de um componente ou a validação da conformidade estética do produto só serão 
possíveis no caso de todos os postos anteriores estiverem devidamente picados e ok. 

Porém, os responsáveis de turno e os de secção poderão validar um aparelho 
informaticamente, ou um lote de aparelhos, com a indicação de uma justificação para o acto. 

Existe ainda a possibilidade de activar ou desactivar postos de controle, no entanto um lote só 
será fechado se todos os aparelhos tiverem sido validados nos postos activos. 
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5. OUTRAS ACÇÕES IMPLEMENTADAS 

Para além dos projectos mencionados no capítulo IV, foram ainda implementadas algumas 
acções na secção do Solar, resultantes de problemas levantados durante as reuniões Point-CIP. 

Essas acções foram registadas no quadro “branco” de seguimento de indicadores numa base 
semanal, e podem ser divididas em três níveis diferentes: 

• 5’S e Segurança 

• Fluxo de abastecimentos logísticos 

• Paragens por avarias 

5.1.  5’S E SEGURANÇA  

No que diz respeito aos 5’S, o acompanhamento foi feito de forma contínua ao longo do 
projecto, tendo-se obtido repercussões das acções implementadas aos cinco níveis: 

1. Identificação (Seiri) 

2. Organização (Seiton) 

3. Limpeza (Seiso) 

4. Padronização (Seiketsu) 

5. Disciplina (Shitsuke) 

O acompanhamento e desenvolvimento da secção segundo estes cinco parâmetros é 
importante devido a duas razões prioritárias: 

1) A metodologia 5’S é a base de uma unidade fabril, antes de se poder implementar 
metodologias tais como o processo de melhoria contínua, o TPM, o SMED, Just-in-
time, entre outras metodologias. 

2) Na Bosch Termotecnologia S.A. são realizadas auditorias externas mensais em todas 
as secções, e o resultado destas tem influência no bónus de fim do ano de cada secção. 

Foram realizadas algumas alterações na secção, tais como:  

• Identificação de materiais de apoio às linhas, tais como carros para colectores em 
recuperação, carro para chapa de aço, avisos para a correcta posição de válvulas, 
carros de abastecimento de ripas de madeira, contentores de separação de resíduos, 
etc. 

• Criação de locais próprios para colocação de material contaminado ou em não 
conformidade com os requisitos, tais como bisnagas vazias de silicone, ripas de 
madeira para sucata. 

• Compostura definitiva de materiais danificados na secção. 

• Encomenda de aspiradores capazes de aspirar água e vidro, de forma a que houvesse 
mais do que um para toda secção,  

• Elaboração de normas de instrução visuais para a secção, no sentido de facilitar a 
tomada de decisões dos operadores. 

No âmbito da segurança foram colocadas, em locais bem visíveis, fichas de segurança em 
todos os postos onde são utilizados produtos químicos, de forma a que os operadores saibam 
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exactamente aquilo com que estão a lidar, e como reagir em causa de contacto com os 
produtos, ou em caso de derrame. 

Apesar de, ao longo dos 4 meses do projecto, o acréscimo da pontuação tenha sido apenas de 
2%, estando actualmente nos 80%, na verdade as melhorias começaram a notar-se a partir do 
mês de Dezembro, e tal justifica-se de uma forma simples: os níveis de produção diminuíram, 
tendo diminuído o número de turnos e, consequentemente, o número de responsáveis de turno 
e de equipa. 

Ficou patente que a comunicação entre um grupo mais restrito surtiu efeito, pois é mais fácil  
escutar e cruzar as informações oriundas das linhas de produção, cruzando-as de forma a 
posteriormente, tomar decisões estruturais e sensibilizar os colaboradores. 

À data de final de estágio ficou patente que os responsáveis não só cumpriam as alterações 
realizadas, como propunham novas melhorias, tendo ficado criadas as condições para que os 
comportamentos positivos sejam ainda mais desenvolvidos, independentemente da troca de 
operadores das linhas, ou mesmo de um novo acréscimo de produção. 

É importante ainda salientar que, apesar de o indicador dos 5’S da secção do Solar apenas ter 
melhorado 2% ao fim dos 4 meses do projecto, é esclarecedora a evolução dos cinco 
indicadores, que pode ser observada no gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Evolução dos indicadores 5'S ao longo do projecto 

Como se pode constatar, indicadores como a padronização e a disciplina equiparavam-se, no 
início do projecto, com os restantes, o que é, de certa forma incoerente. 

Os três primeiros indicadores são uma base, para que os outros dois possam ser desenvolvidos 

Nesse aspecto, fica demonstrada a evolução positiva dos três indicadores de base dos 5’S, que 
permitem, depois sim, padronizar os comportamentos certos. 
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5.2.  FLUXO DE ABASTECIMENTOS LOGÍSTICOS 

No âmbito da logística interna, uma vez que o sistema de kanbans só passou a ser utilizado na 
última semana do projecto, era necessário garantir que não ocorriam paragens por falta de 
materiais, ou componentes de painéis. 

Nesse sentido foram implementados alguns sistemas, sempre com base num sistema de cores 
de semáforo (verde, amarelo, vermelho). 

Assim, foram implementadas, entre outras, as seguintes acções: 

• Realização de um tabuleiro no posto de limpeza de perfis, com espaço para dois 
reservatórios de etanol. Metade do tabuleiro foi pintado a verde, a outra metade a 
vermelho (figura 19).  

O funcionamento deste sistema consiste em que, estando um reservatório cheio na zona 
verde, outro está em utilização no posto; quando este acaba é colocado na zona 
vermelha e substituído pelo que estava na zona verde. 

Os operadores da logística interna, Milk-Runs, ao reparar que o reservatório está na zona 
vermelha, procedem ao enchimento deste e colocam-no na zona verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Fotografia do sistema de reposição de etanol 

• Realização de dispensadores de componentes (Figura 20), tais como vedantes (Figura 
21), no posto de utilização da pistola de poliuretano, e tubos de emenda, na máquina de 
soldadura por ultra-sons. 

Os locais onde os componentes de substituição são colocados foram pintados a 
vermelho, amarelo e verde. A pessoa encarregue de fornecer as linhas com estes 
componentes, ao reparar que a zona amarela está à vista, deve proceder à encomenda no 
armazém de abastecimento da fábrica, e recolocá-los. 
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Figura 20 - Dispensador de vedantes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Dispensador de tubos de emenda 

 

5.3.  PARAGENS POR AVARIAS  

Com o intuito de diminuir o tempo perdido com avarias de algumas máquinas foi 
implementado um sistema de peças de substituição e peças avariada na secção do Solar. 

Alguns exemplos de máquinas, ou utensílios, nos quais esta acção foi implementada são o 
maçarico, do posto de brazagem, a máquina rebitadora, do posto de agrafar chapa, a máquina 
de pregar, do posto de pregar absorvedores, o aplicador de sensor em absorvedores, no posto 
de dobrar absorvedores e o scanner, que resultou dos vários scanners instalados ao longo da 
secção para fazer face às necessidades decorrentes da implementação do controle de lotes, 
abordado no capítulo IV). 

Foram realizadas, por subcontratação, duas caixas em policarbonato por cada uma destas 
peças. Uma para peças de substituição e outra para peças avariadas, e foram feitas etiquetas a 
dizer “peça OK” a verde e “peça avariada” a amarelo. 

As caixas foram instaladas ao longo da linha com os seguintes critérios: 

• Caixas com peças de substituição foram colocadas muito próximas do posto onde são 
utilizadas, não estando necessariamente à vista, uma vez que os operadores e os 
responsáveis foram informados das suas localizações. 

• Caixas com peças avariadas foram colocadas muito próximas do posto onde são 
utilizadas, mas sempre visíveis do interior das linhas, uma vez que os responsáveis, 
com muitas outras tarefas para realizar, não podem estar sempre atentos a estas 
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situações. Assim, só pela passagem pelo posto os responsáveis irão reparar que existe 
uma peça avariada. 

Este sistema funciona de forma a que, se uma peça avariar, o operador que a está a usar 
coloca-a na caixa para a peça avariada e vai buscar a que está na caixa com peça boa, 
perdendo muito pouco tempo. O responsável de turno, ou de equipa, toma conhecimento que 
a peça está avariada ao reparar que a caixa para peça avariada não está vazia, e faz um pedido 
de intervenção aos serviços próprios da empresa, para que a peça avariada seja composta 
rapidamente, e colocada na caixa para peças de substituição. 
De seguida são apresentadas fotografias da caixa para “scanner avariado” (figura 22) e da 
caixa para “máquina de pregar OK” (figura 23). 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Caixa para scanner avariado 

         
 

 
Figura 23 - Caixa para máquina de pregar de substituição 

 
Os gráficos… e … mostram a evolução dos tempos de paragem por avaria do maçarico e da 
máquina de pregar. 
 

 
Gráfico 5 - Tempo de paragens de linha causadas por avarias do maçarico 
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Gráfico 6 - Tempo de paragens de linha causadas por avarias da máquina de pregar 

 
Saliente-se que, apesar de os tempos de paragens actuais serem praticamente nulos, estes 
equipamentos não deixaram de avariar, tendo-se conseguido, com o sistema de reacção 
implementado, torná-los irrisórios. 
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6. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Neste capítulo, apesar de as propostas serem realizadas seguindo a mesma estrutura do 
relatório, em concreto dos capítulos IV e V, não será feita uma divisão por pontos, uma vez 
que tal não se justifica. 

 

No âmbito da gestão visual, as propostas para desenvolvimentos futuros passam por dar 
conhecimento aos responsáveis de turno do compromisso logístico assumido no início de cada 
mês, e de cada vez que lhe for feita uma correcção, uma vez que eles, mais que ninguém na 
secção, sabem constantemente como as linhas funcionam, e têm sensibilidade para prever as 
reacções e possíveis dificuldades. 

Assim, quer os responsáveis de turno quer os responsáveis de equipa, passariam a iniciar o 
processo de preenchimento da folha do M1, de forma a ser feito o acompanhamento gráfico 
da relação entre os níveis produtivos e os níveis esperados pela logística. 

Por último, apesar do sucesso da implementação do quadro branco, um dos aspectos 
implementados não ficou a funcionar de forma correcta. 

As acções a implementar de curta duração, anotadas no quadro branco, não foram 
suficientemente eficientes, quer por esquecimento, quer pela sucessiva protelação de prazos, 
quer pelo recorrente “despachar de responsabilidades” para outras pessoas ou departamentos, 
dando origem à substituição da acção definida por uma nova, com novos prazos, e sem que o 
tempo pare e os problemas sejam resolvidos. 

No sentido de corrigir esta situação, dever-se-ia implementar a ideia de, nos últimos dois 
minutos de cada reunião, falar com os responsáveis pelas acções, de forma a que toda a gente 
presente saiba exactamente o estado da situação, e as pessoas responsáveis tenham de as 
resolver, ou, pelo menos, não esperar pelo fim do prazo para dizer que afinal a acção é da 
responsabilidade de outro departamento. 

 

No que diz respeito à implementação do PULL-CORD, torna-se necessário, antes de mais, 
salientar o facto de este estar a começar a ser utilizado agora, pelo que não se pode, desde já, 
propor muitas melhorias correctivas. 

Uma proposta interessante passaria por dar aos colaboradores uma formação sobre o 
funcionamento deste sistema, e o porquê da sua utilização, para que possam compreender a 
sua importância.  

Para além disso, torna-se essencial que seja dado seguimento aos limites vermelhos atingidos, 
abrindo e seguindo Folhas de Resolução de Problemas. 

Poder-se-á dizer que estes são os principais passos para que a implementação do PULL-
CORD seja um sucesso na secção do Solar, porém, a definição dos limites de reacção para 
mais alguns postos da secção, tais como o posto de estanquecidade, a máquina robotizada e a 
prensa de corte de chapa de aço é também uma acção de extrema importância. 

 

No que concerne ao controlo da qualidade, o mais importante, neste momento, passa por 
acompanhar as alterações propostas, após estas serem implementadas, de forma a garantir 
robustez ao processo. Depois de resolvidas as causas ligadas aos processos de medição, dever-
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se-á ter em atenção os novos valores Cp e Cpk, procurando-se então, se necessário, as causas 
inerentes ao processo de fabrico. 

 

Por último, e apesar de não ter sido falado em concreto, aquando do cálculo do OEE TOP 3 
ficou patente que a principal causa de paragens da linha de colectores dizem respeito a setups. 

Como foi referido no capítulo III, referente à melhoria contínua, lotes pequenos e setups 
rápidos são essências na redução de desperdício. 

Assim, a definição de soluções alternativas para facilitar os setups de máquinas e utensílios 
deve ser uma prioridade, na continuidade do trabalho que foi realizado na tentativa de 
diminuir os tempos de paragens por avarias de pequenas máquinas e utensílios. 
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7. CONCLUSÕES 

No final do projecto, conclui-se que o tempo disponível para idealizar, desenvolver e 
implementar novos projectos não é suficiente. No entanto, permite tirar ilações, uma vez que 
os procedimentos realizados e os passos seguidos no contexto do projecto foram, por si só, 
suficientes para serem registadas mudanças na secção do Solar. 

Assim, poder-se-á afirmar que, apesar de existirem poucos dados mensuráveis para que se 
possa comparar as situações inicial e final, foram muitos os projectos que ficaram 
praticamente implementados, no sentido de melhorar vários aspectos da secção, tais como a 
qualidade, a redução de desperdício, a diminuição de paragens de origem logística, o registo 
para posterior estudo das paragens com origem em falhas de equipamento. 

É de salientar que alguns destes projectos não teriam sido realizados sem a implementação da 
metodologia de melhoria contínua própria da empresa, uma vez que o seguimento dos seus 
passos leva à constante insatisfação, e consequentemente, a melhorias nos processos e, 
consequentemente, nas linhas produtivas. 

Da implementação do quadro Point-CIP surgem algumas melhorias óbvias, tais como: 

• A robustez dos processos, e, consequentemente, das linhas produtivas 

• A flexibilidade produtiva, independentemente do compromisso logístico, do 
número de operadores ou de outras variantes 

A comunicação sistematizada e a informação estruturada, atingidas pela organização dos 
quadros informativos e pela sensibilização dos colaboradores, em particular os responsáveis 
de turno e de equipa, constituem a mais valia deste projecto, uma vez que os colaboradores 
podem saber rapidamente qual a situação da secção. 

 

De um ponto de vista pessoal, os objectivos foram na generalidade atingidos com um elevado 
grau de satisfação, salientando-se a compreensão, interpretação e questionamento da 
realidade, com vista ao desenvolvimento de soluções pragmáticas, e, principalmente, a 
integração em equipas de trabalho, com inerente desenvolvimento de aptidões em termos de 
relação interpessoal, de percepção de estruturas organizacionais e de integração crítica e 
responsável na dinâmica de uma empresa. 
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ANEXO A: BALANCEAMENTO PARA O PRIMEIRO OPERADOR DA 

LINHA DE COLECTORES 
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ANEXO B: OEE MENSAL 
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ANEXO C: ACOMPANHAMENTO HORÁRIO DA PRODUÇÃO DA 

CÉLULA DE ABSORVEDORES 
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ANEXO D: EFICIÊNCIA MENSAL 
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ANEXO E: PPM’S MENSAIS 
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ANEXO F: LIMITES DE REACÇÃO DO POSTO 29 
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ANEXO G: LIMITES DE REACÇÃO DO POSTO 19 
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ANEXO H: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES MANUAL DA 

COTA 1923 
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ANEXO I: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES MANUAL DA 

COTA 998 
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ANEXO J: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES MANUAL DA 

COTA 59 
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ANEXO K: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES MANUAL DA 

COTA 16,5 
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ANEXO L: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES 

INFORMATIZADA DA COTA 1923 
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ANEXO M: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES 

INFORMATIZADA DA COTA 998 
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ANEXO N: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES 

INFORMATIZADA DA COTA 59 
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ANEXO O: CARTA DE MÉDIAS E AMPLITUDES 

INFORMATIZADA DA COTA 16,5 

 
 
 
 

 




