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Resumo 

Eliminar desperdícios e aumentar a eficiência da área produtiva são dois grandes objectivos 
das indústrias da actualidade. Aplicar as técnicas Lean Manufacturing tem sido a solução 
mais eficaz utilizada na maioria das indústrias para fazer face às dificuldades que as empresas 
enfrentam no mercado actual. 

O presente relatório foi realizado no âmbito da disciplina do Projecto em Empresa, para a 
conclusão do curso de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica, ramo de Gestão da 
Produção. Este documento descreve o trabalho desenvolvido na empresa GE Power Controls 
Portugal, onde foi realizado o projecto. 

Aprender e aplicar as técnicas de Lean Manufacturing na empresa é o objectivo primordial 
deste projecto, concretamente na área de soldadura de subconjuntos para o fabrico de 
disjuntores (ELCB). 

Este trabalho foi desenvolvido com recurso a metodologias variadas, nomeadamente 
eliminação de desperdícios (muda), melhoria contínua, qualidade total, mapeamento da cadeia 
de valor, produção pull, sistema kanban, gestão visual, técnicas 5S, técnicas SMED e 
ergonomia no posto de trabalho. 

Utilizando a filosofia de melhoria contínua agiu-se no terreno, modificando-se mentalidades, 
incentivando a adopção desta nova vertente de trabalho, levando os seus agentes a optimizar o 
processo de produção, segundo o modelo de eliminação de desperdícios. 

Os resultados evidenciados centram-se essencialmente na melhoria dos tempos de ciclo e de 
setup, na implementação de produção pull em toda a área, na redução do WIP e na aplicação 
da gestão visual. Ao longo do projecto, estes resultados tornaram-se visíveis e os objectivos 
iniciais foram atingidos. A equipa de trabalho aderiu ao projecto, ganhando confiança e ânimo 
para continuar a melhorar a sua estrutura. 
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Application of Lean Manufacturing Techniques and Pr ocess 
Improvements in the Area of Production Welding 

Abstract 

Eliminating waste and increasing manufacturing efficiency are two major goals of Industry 
today. Lean Manufacturing techniques have proven to be the most effective solution across all 
types of industries to address the challenges companies face in today's market. 

This report documents the internship held at GE Power Controls Portugal as part of the 
course, Company Project, being the last step for the completion of the Masters in Mechanical 
Engineering, field of Production Management. 

To Learn and apply the techniques of Lean Manufacturing in the company is the primary 
objective of this project, specifically in the area of welding of subsets in the manufacture of 
circuit breakers (ELCB). 

The present study was conducted using several methodologies, including the elimination of 
waste, continuous improvement, total quality, value stream mapping, pull production system, 
kanban, visual management, 5S techniques, SMED techniques and ergonomics at the 
workplace. 

Actions were taken, always having the continuous improvement philosophies in mind, by 
changing attitudes, encouraging the adoption of this new line of work, taking it's agents to 
optimize the production process, according to the waste reduction model. 

The results shown are mainly focused on improving cycle and setup times, the 
implementation of pull flow in the entire area, reduction of WIP and by applying visual 
management. Throughout the project, these results became visible and the objectives have 
been achieved. The project had the "buy in" of the team, who gained confidence and courage 
to continue to improve its structure. 
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Glossário 

A definição de alguns dos conceitos técnicos apresentados nesta secção é feita com base no 
glossário de Pinto (2008). 

 

Análise ABC – método de gestão desenvolvido por Vilfredo Pareto (1848-1923) que orienta 
os gestores no sentido do que é importante (vital) sem se dispersarem com o que é trivial ou 
acessório. Também conhecido com a regra 20/80 dada a regularidade da mesma (ex. 20% dos 
defeitos resultam em 80% das reclamações dos clientes). 

Bottleneck – qualquer recurso que crie estrangulamento ou dificuldade ao normal 
funcionamento de um sistema. Pode ser algo fixo (ex. uma máquina) ou imaterial (ex. cultura 
empresarial ou as práticas de gestão da empresa), como pode ser interno à empresa (ex. falta 
de formação dos colaboradores) ou externo a esta (ex. falhas de fornecedores). É o bottleneck 
que determina a capacidade de um sistema e governa a existência de WIP no mesmo. 

Cadeia de valor – sequência de actividade e operações envolvidas na criação e entrega de um 
produto ou serviço. 

Capacidade – é o volume de output que um sistema consegue realizar em condições normais, 
ie, aquilo que o sistema é capaz de fazer. Deve ser medida em tempo (ex. horas) evitando-se 
unidades como por exemplo: peças/tempo ou clientes/tempo. 

Ciclo de produção – corresponde ao lead time (tempo) necessário para realizar um produto. 

Desperdício (muda) – toda a actividade, material ou não, que não é reconhecida pelo cliente 
como valor e que resulta no aumento de custos e de tempo. 

Eficiência – é o rácio entre o resultado alcançado e o valor esperado (padrão). Mede a 
capacidade de um sistema em alcançar os seus objectivos. 

Família – grupo de produtos finais que partilham características de design ou de fabrico e que 
podem ser agrupados para que possam ser planeados em grupo. 

Flexibilidade – é a capacidade de adaptação a novas circunstâncias permitindo à empresa que 
melhore a sua capacidade de resposta e entrega. A flexibilidade pode-se manifestar em tempo, 
variedade e volume. 

Fluxo – é um dos maiores objectivos do sistema lean e um dos importantes conceitos que a 
Toyota adaptou da Ford. Henry Ford (1863-1947) reconheceu que a produção deveria fluir 
continuamente desde a matéria-prima até ao cliente. 

Gemba – gemba é a palavra Japonesa para “local de trabalho” (plante fabril ou shop floor). 
Gemba kaizen significa melhoria contínua no local de trabalho. 

Gestão – a gestão é uma actividade dinâmica que envolve funções como o planeamento, a 
coordenação, a monitorização e o controlo de recursos. 

Histograma – uma ferramenta de análise de problemas que graficamente apresenta dados 
numa distribuição. Gráfico de barras verticais. 
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Inspecção – processo de avaliação de peças ou produtos, logo após a sua produção, de forma 
a garantir que foram produzidos de forma correcta. Pode implicar decisões de 
aceitação/rejeição de lotes ou verificação da capacidade/controlo de processos. Idealmente a 
inspecção deve ser realizada na fonte e não nas etapas finais de produção. A inspecção deve 
ser mais activa imediatamente antes de um processo ou actividade estrangulamento, de modo 
a que o tempo disponível no mesmo não seja consumido em actividades decorrentes da não 
qualidade. 

Just-in-time (JIT) – sistema de produção repetitivo no qual o processamento e movimentação 
de materiais ocorrer à medida que estes são necessários, usualmente em pequenos lotes. Tal 
como Taiichi Ohno explica, este sistema que produza mesmo no momento exacto da 
necessidade porque utiliza o sistema pull (apoiado no kanban). 

Kanban – palavra de origem japonesa que significa “cartão”. É um dos mais simples sistemas 
de controlo de operações que se conhece e um dos elementos primários do TPS. O sistema 
kanban coordena o fluxo de materiais e de informação ao longo do processo de fabrico de 
acordo com o sistema pull. 

Layout – arranjo físico dos recursos num determinado espaço de trabalho. Existem vários 
tipos de layouts em função de diferentes estratégias de fabrico ou de serviço. 

Lead time – tempo necessário para realizar uma dada tarefa, trabalho, produto ou serviço. É 
um tempo composto pelo tempo útil (ex. tempo de processamento) e o tempo não produtivo 
(ex. avarias, armazenamento, transporte e setups). 

Lean – termo de origem inglesa que significa magro, sem gordura. Algo que contém apenas o 
que é necessário. 

Lean manufacturing – filosofia que processa a organização de actividades produtivas tendo 
em vista a eliminação de desperdício. Também ligado a este conceito está o estabelecimento 
de um compromisso de melhoria contínua de todos os processos operacionais por parte dos 
colaboradores. 

Lean production – produção de uma grande variedade de produtos em pequenos lotes e em 
reduzidos tempos de fabrico. Qualidade, flexibilidade e baixos custos são outras 
características da lean production. 

Logística – é a actividade de obter, produzir e distribuir materiais e produtos a um local 
específico e em quantidades específicas (no momento, qualidade e quantidade). 

MTO  (make-to-order) – processo produtivo activado pela colocação de uma ordem por parte 
do cliente. Implica a não posse de stock de produto acabado. 

MTS (make-to-stock) – actividades de produção de produtos standard destinados a 
armazenamento. Esses produtos podem depois ser rapidamente entregues ao cliente. 

Muda – palavra japonesa que significa desperdício. Desperdício ou actividade que consome 
recursos e não acrescenta valor. 

One-piece flow – conceito utilizado em sistemas produtivos caracterizado pela produção de 
um único artigo de cada vez (lot size = 1), em cada posto de trabalho. 
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Operações – operações ou actividades de fabrico, operações de montagem, operações de 
atendimento a clientes, operações de processamento de informação, etc. Regra geral, o termo 
operações é utilizado para se referir a actividades ligadas à satisfação dos pedidos dos 
clientes; para empresas industriais as operações referem-se às actividades de produção e de 
montagem bem como as actividades de suporte (ex. manutenção, compras, qualidade, entre 
outras). 

Pacemaker – dispositivo para manter o ciclo de trabalho de acordo com o takt time definido. 

PDCA (plan-do-check-act) – ciclo de melhoria contínua desenvolvido nos anos 1930´s e 
popularizado no Japão duas décadas depois por WE Deming (1900-1993). Também 
conhecido como ciclo Deming. 

Planeamento – é o primeiro passo no processo de gestão. Consiste na selecção dos objectivos 
mensuráveis e nas decisões das acções que levarão à realização desses objectivos. Trata-se de 
reunir os meios e definir os modos de acção para alcançar objectivos. 

Poka-Yoke – expressão de origem Japonesa que significa à “prova de erro”. 

Setup (changeover) – refere-se às actividades de mudança, ajuste e preparação do 
equipamento para o fabrico de um novo lote ou um novo produto. Também inclui actividades 
realizadas durante o processamento (ex. ajustes, mudanças de ferramentas, etc). 

Sistema pull – é um dos três sistemas do JIT. Trata-se de um sistema de fabrico coordenado 
pelo cliente. É um dos elementos base da filosofia TPS/JIT. As actividades de fabrico 
iniciam-se apenas na presença de um pedido ou ordem do cliente. As operações vão 
acontecendo das fases finais até às iniciais. 

Sistema push – é o sistema clássico de gestão da produção que se caracteriza pelo empurrar 
dos produtos da empresa para o cliente. Caracterizado por sistemas de planeamento e controlo 
muito rígidos e baseados em previsões e nada orientado ao mercado. 

SMED (single minute exchange of dies) – métodos que levam à rápida mudança de 
ferramenta (setup). O método SMED foi inicialmente proposto e desenvolvido por Shigeo 
Shingo (1909-1990). 

Supermercado – técnica de gestão de stocks utilizada no âmbito do lean manufacturing para 
o controlo de fluxo de materiais no gemba. É um modo de disciplinar a oferta e de garantir um 
satisfação da mesma. 

Takt time – palavra de origem Alemã que significa batuta (instrumento utilizado pelo maestro 
na condução de uma orquestra). É um tempo de ciclo definido de acordo com a procura. Se a 
procura aumenta, o takt time terá de diminuir, e vice-versa. 

Tempo de ciclo (cycle time) – para uma máquina ou célula, representa o tempo de saída de 
peças consecutivas. É o tempo definido pela mais longa operação. O tempo de ciclo tem de 
estar definido em harmonia com o takt time. Muitas vezes, o tempo de ciclo é confundido com 
o lead time, no entanto são tempo diferentes. 

Valor  – aquilo que é entregue (sob forma de produto ou serviço) ao cliente e que este 
considera como importante. Refere-se ao nível de satisfação que o cliente experimentou 
resultado da entrega que lhe foi feita. Apenas o valor justifica o tempo, o esforço e o 
investimento do cliente. 
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VSM (value stream mapping) – mapeamento da cadeia de valor; trata-se de um método 
sistemático de identificação de todas as actividades necessárias para produzir um produto ou 
serviço. O “mapa” inclui o fluxo de materiais e informação. 

Waterspider (Mizusumashi) – palavra inglesa que significa aranha de água. No âmbito do 
lean manufacturing refere-se a um operador de abastecimento (interno) que fornece materiais 
aos diversos pontos de trabalho. Seguem rotas normalizadas e transportam pequenas 
quantidades e em horários bem definidos. 

WIP  (work in process inventory) – material de inventário que está a ser utilizado/trabalhado 
no shop-floor. Isto inclui materiais associados a ordens de espera, ordens paradas devido a 
necessidade de setups nos equipamentos e materiais e a serem processados. 
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1 Introdução 

Este projecto é parte integrante do último semestre do 5º ano do Mestrado Integrado em 
Engenharia Mecânica - Gestão da Produção - da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, denominado Projecto em Empresa. 

O objectivo final visa a integração e aplicação de conhecimentos, competências e atitudes que 
foram adquiridas ao longo do curso num ambiente de empresa, de modo que também seja 
possível o desenvolvimento de capacidades individuais, nomeadamente espírito de iniciativa e 
empreendedorismo, de decisão, de trabalho individual ou em grupo. 

O projecto foi efectuado na General Electrics Power Controls Portugal, cuja produção está 
principalmente orientada ao fabrico de disjuntores, tendo sido iniciado em Setembro de 2009, 
com duração de 5 meses. 

O mercado global actual é feroz, pois atende às necessidades dos clientes, às variações de 
procura e especificações crescentes para se atingir qualidade total, o que constitui um desafio 
constante para as empresas que pretendem atingir sucesso. 

Hoje em dia, a pressão a que as indústrias são sujeitas por parte dos grupos accionistas para 
aumentarem a sua produtividade é enorme. A competitividade é grande, não apenas entre 
empresas concorrentes do mesmo sector, mas também entre unidades fabris do mesmo grupo, 
o que faz com que se torne necessário olhar para o mercado de uma forma abrangente. Neste 
sentido, a competição alarga-se do mercado local ao mercado global, forçando as empresas a 
“batalhar” continuamente com empresas do mundo inteiro. 

Esta exigência acrescida, obriga ao melhoramento desta indústria, actuando com o objectivo 
de ganhar flexibilidade operacional, aumentar índices de produtividade, melhorar resultados e 
incrementar o retorno dos capitais investidos. É nesta conjuntura que este projecto surge. 

 

1.1 Contornos e Objectivos do Projecto 

A GE Power Controls Portugal, enquanto empresa de um grupo internacional, está sujeita ao 
cumprimento dos objectivos de qualidade, rentabilidade e produtividade fixados pela holding 
americana a todas as empresas do grupo. Assim, reduzir custos e aumentar a produtividade é o 
desafio constante que todas as empresas enfrentam no seu quotidiano. No caso concreto da 
GE Power Controls Portugal, constatava-se, à data do início do estágio, coincidente com o 
último trimestre do ano, uma preocupação crescente com a avaliação de cumprimento de 
objectivos, já que o excesso de stock e WIP era uma realidade em todas as áreas da fábrica. 

Neste projecto, para tentar minorar os problemas identificados anteriormente, pretendeu-se 
implementar práticas de filosofia Lean Manufacturing, delegando na minha pessoa as funções 
de responsável nesta área de soldadura. 

Com este trabalho ambicionou-se atingir os seguintes objectivos nesta área: 

� Produção Pull; 
� Redução de WIP; 
� Aplicação de Gestão Visual; 
� Melhorias de tempos de ciclo e de Setup. 
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O trabalho foi executado usando como base técnicas de lean manufacturing, nomeadamente a 
eliminação de desperdícios (muda), a melhoria contínua, a qualidade total, o mapeamento da 
cadeia de valor, a produção pull, o sistema kanban, a gestão visual, as técnicas 5S, as técnicas 
SMED e a ergonomia no posto de trabalho. 

 

1.2 Organização da Dissertação 

Este documento está dividido em seis capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se o projecto Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e 
Melhorias de Processo na Área de Produção de Soldadura. 

Seguidamente, no segundo capítulo, será apresentada a empresa GE Power Controls Portugal, 
nomeadamente a sua evolução histórica, o seu enquadramento no meio envolvente e o seu 
sistema produtivo. 

O capítulo três serve para introduzir, em resultado da pesquisa bibliográfica efectuada, os 
conceitos teóricos que serviram de base para a realização deste projecto. 

No capítulo quatro consta a descrição da área produtiva de soldadura, assim como a 
identificação dos problemas encontrados e as respectivas soluções. 

Relativamente ao quinto capítulo, este é a súmula de trabalhos elaborados solicitados pela 
empresa que, apesar de importantes, não são pertinentes para o objectivo final deste projecto. 

O último capítulo reúne a apresentação de resultados, a sua discussão e as conclusões 
retiradas do projecto. 
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2 A General Electrics 

2.1 Identificação da Empresa 

A GE Power Controls Portugal está sediada em Vila Nova de Gaia com um total de 255 
trabalhadores, na Rua Camilo Castelo Branco, e possui uma delegação comercial no centro de 
Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca.  

É uma unidade fabril do ramo do material eléctrico e que se dedica à produção de produtos de 
baixa tensão, incluindo aparelhagem de manobra, aparelhagem industrial e residencial de 
corte e protecção, aparelhos de controlo, invólucros e quadros de distribuição. 

 

Figura 1: Vista exterior da General Electric Power Controls Portugal. 

 

2.2 Evolução Histórica 

As origens desta empresa encontram ramificações em 1878 pela mão de Thomas Edison, 
famoso pela sua invenção da lâmpada eléctrica, fundou a Edison General Electric Co. A 
actual General Electrics Company (U.S.A.) nasceu em 1892, em resultado da fusão com a 
Thomson-Houston Electric Co. 

A GE Powers Controls é a filial europeia da GE Consumer and Industrial, um dos seis 
negócios centrais da General Electric Company (USA). 
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A história resumida da GEPC Portugal é a seguinte: 

� 1912: Nasceu a empresa Electro Cerâmica; 
� 1954: A empresa Electro Cerâmica foi adquirida pelo Grupo Vista Alegre; 
� 1987: A empresa, com o objectivo de automatizar as tarefas de negócio, procedeu a 

uma cisão, tendo daí resultado três novas empresas: Ecoplás (empresa de plásticos 
técnicos), S.A, Cerisol (isoladores cerâmicos), S.A e E.C. Material Eléctrico, S.A.; 

� 1989: O grupo Eurolec, actualmente denominado por Power Controls, adquire através 
da Vynckier NV a EC Material Eléctrico, S.A; 

� 1996: A GE Power Controls passou a pertencer a 100% à General Electric Company e 
mudou o seu nome para GE Power Controls Portugal (Material Eléctrico S.A); 

� 1998: Foram inaugurados as novas instalações para escritórios, armazéns e área de 
produção de disjuntores; 

� 2004: Devido a uma reestruturação do negocio a GE Power Controls passou a 
designar-se por GE Consumer & Industrial, um dos, então, 11 principais negócios da 
General Electric Company; 

� 2009: Redução da Área Produtiva de dois edifícios para apenas um. 
 

2.3 Enquadramento no Meio Envolvente 

A GE é uma companhia diversificada, com actividades na tecnologia em várias áreas da 
indústria e serviços, comprometida em alcançar a liderança mundial em cada uma das suas 
divisões. 

Em todo mundo a GE desenvolve mais de 20 negócios distintos que abrangem áreas tão 
diversas como as finanças, a medicina, a indústria dos plásticos, o fabrico de motores de 
aviões, os electrodomésticos, os sistemas de informação e material eléctrico diversificado e 
TV. A General Electric encontra-se presente em mais de 100 países, incluindo Portugal com 6 
grandes áreas de negócio diferentes, com mais de 340.000 empregados e cerca de 300 fábricas 
distribuídas por 26 países. 
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2.4 Sistema Produtivo da GEPC 

As diversas partes produtivas estão divididas da seguinte forma (ANEXO A) (GE Power 
Controls Portugal, 2004): 

 

METAIS:  

Este sector possui características típicas de uma 
empresa metalomecânica, onde são produzidos os 
componentes metálicos para incorporar em diversos 
produtos. Os equipamentos utilizados são máquinas 
de cravar, de dobrar, de roscar e prensas mecânicas. 
O tratamento superficial utilizado, zincagem, 
estanhagem e niquelagem, é efectuado em regime de 
outsourcing. 

 

 

PLÁSTICOS :  

Neste sector são produzidos não só os componentes 
plásticos que irão ser incorporados nos diversos 
produtos. Tudo isto consiste na transformação de 
materiais termoplásticos pelo processo de injecção e 
de matérias termo-endurecíveis pelo processo de 
injecção e de compressão. Os equipamentos 
existentes são máquinas de injecção e de compressão 
automática e manual, possuindo ainda algum 
equipamento auxiliar para operações de acabamento 
como a rebarbagem. 

 

 

DISJUNTORES ELCB:  

Neste sector é efectuado a montagem de disjuntores 
diferenciais que são divididos em duas famílias 
distintas – disjuntores bipolares (2P) e disjuntores 
tetrapolares (4P). Tem também uma área automática 
de testes eléctricos para a verificação de todos os 
disjuntores depois de montados, bem como uma área 
automatizada de pintura e embalagem. 

 

 
  

Figura 2: Sector de produção de componentes metálicos.

Figura 3: Sector de produção de componentes plásticos.

Figura 4: Linha de montagem ELCB.
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WIRING ACESSORIES (WA) E WIRING DEVICES (WD): 

Neste sector são efectuadas as montagens das 
tomadas, mecanismos, acessórios, quadros e 
campainhas. O processo de montagem é manual, 
utilizando ferramentas, máquinas de aparafusar, 
máquinas de cravação e ensaios eléctricos. 

 

 

 

 

SOLDADURA : 

Neste sector são produzidos os diversos conjuntos 
que irão ser montados nos disjuntores diferenciais na 
área do ELCB. Os conjuntos são obtidos através da 
soldadura por pontos entre os diversos componentes, 
dividindo-se em três famílias distintas, 
correspondentes às três linhas existentes: 

� Linha de térmicos (7 postos); 
� Linha de neutros (3 postos); 
� Linha de magnéticos (2 postos). 

 

O projecto, objecto deste relatório, foi desenvolvido nesta área produtiva. 

A área é dividida em três famílias de componentes – 
térmicos, magnéticos e neutros. Cada família é 
produzida em três linhas diferentes, sendo que os 
componentes térmicos possuem uma linha de sete 
postos, os magnéticos três postos e os neutros dois 
postos. A área possui ainda uma máquina automática 
que tem como função cortar os rolos de tranças que 
darão origem a tranças nuas, três postos de 
calibração e um posto de recuperação. Os conjuntos 
diferem entre si em três aspectos principais. 

 

 

� Número de pólos, podendo ser bipolares (2 pólos) ou tetrapolares (4 pólos); 
� Tipo, variando entre selectivo (S), diferencial (AC) e não diferencial (ND); 
� Regulação de corrente (calibre) desde 5 A até 90 A. 

  

Figura 5: Linha de montagem WA/WD.

Figura 6: Linha de soldadura.

Figura 7: Posto individual de soldadura.



Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e Melhorias de Processo na Área de Produção de Soldadura 

7 

 

Os componentes aqui produzidos são para o abastecimento da área de montagem (ELCB) dos 
disjuntores, sendo as ordens de produção “puxadas” pelo ELCB conforme as suas 
necessidades e o seu planeamento semanal. 

De referir que esta área é abastecida por um pequeno supermercado junto às linhas que possui 
todos os componentes (raw material) necessários à soldadura dos diversos conjuntos. 
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3 Lean Manufacturing: Apresentação 

O Lean Production System é um método produtivo que tem a função de optimizar o 
funcionamento de uma organização nas diferentes áreas, pois, para além de eliminar 
actividades sem valor acrescentado, nomeadamente desperdícios, utiliza os recursos de uma 
forma mais eficiente. Esta metodologia de produção, segundo os seus defensores, é a forma 
mais competitiva de organizar sistemas de produção em massa, sendo essencial para obter 
competitividade e lucro em determinada área de actividade. Este método, aplicado à área de 
produção, obriga a um fluxo de produção imposto pela procura do cliente, usando uma 
quantidade reduzida de stock intermédio – small-buffer – e uma produção just-in-time (JIT). 

A melhoria contínua também deve ser um objectivo sempre presente, devendo estar na base 
de todas as actividades e na mentalidade de todos aqueles que estão inseridos no projecto, 
procurando atingir a perfeição. 

De facto, grande parte das empresas, que procuram aumentar a eficiência dos seus processos, 
acabam por, mais cedo ou mais tarde, adoptar um pensamento lean (Womack & Jones, 2003). 
A popularidade deste sistema de produção japonês e a sua recente adopção pela indústria 
europeia não é de estranhar, já que a indústria japonesa ultrapassou largamente a indústria 
ocidental nas últimas décadas no que toca a questões de produtividade e qualidade (Womack 
& Jones, 2003). 

Assim, relativamente aos aspectos de melhoria de produtividade e qualidade no mundo 
industrial, a filosofia japonesa de produção Lean é tida, pela literatura (Womack, Jones, & 
Ross, 1990), (Womack & Jones, 2003), como o método mais adequado. 

De forma a complementar o objectivo do trabalho do estágio e de maneira a enquadrá-lo 
correctamente na filosofia a ser adoptada pela empresa, foi efectuado um estudo teórico do 
Lean Production System. 

 

3.1 Enquadramento Histórico 

Após o restabelecimento dos prejuízos provocados pela Segunda Guerra Mundial, o Japão 
conheceu um período caracterizado por um nível de crescimento económico extremamente 
elevado. A adopção, por parte dos japoneses, dos modos de vida do povo dos Estados Unidos 
da América, rapidamente se transformou mais numa obsessão do que propriamente numa 
necessidade. Assim, baseado no sucesso da sua aplicação nos Estados Unidos e comprovado 
pela redução de custos que proporcionou à indústria automóvel ao longo de vários anos, o 
Sistema de Produção em Massa começou a ser utilizado em larga escala nos mais variados 
sectores industriais japoneses permanecendo assim durante vários anos. 

A indústria japonesa habituava-se à era do “Se consegue produzir, consegue vender” 
direccionando os seus esforços de produção para a quantidade. Efectivamente, embora 
existam limites para a redução de custos, o custo de um produto decresce de forma 
proporcional à quantidade produzida. Tal facto foi inequivocamente provado nessa época de 
grande desenvolvimento, ficando extremamente implantado na mentalidade das pessoas 
intervenientes na indústria automóvel (Ohno, 1988). 
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Nesta época, ninguém pensava questionar que esta situação económica poderia ser objecto de 
mudança. No entanto, a conjuntura política e económica pôs em causa a real eficiência do 
sistema de produção em massa e a sua inadequação ao panorama nacional, nomeadamente a 
Toyota, que sentiu a necessidade de desenvolver um sistema de produção adequado ao 
mercado em que estava inserida. 

Devido à crise petrolífera (1973), muitas empresas faliram, agravando-se a situação 
económica japonesa que atingiu um crescimento nulo. Contudo, a Toyota, ainda que a nível 
reduzido, continuava a registar lucros pensados impossíveis para a época que se enfrentava. 
Constatou-se, assim, que o sistema de produção em massa americano era falível, apesar de ter 
verificado bons resultados durante bastante tempo. 

Deste modo, liderado por Taiichi Ohno, a Toyota desenvolveu a sua própria metodologia de 
produção – Toyota Production System (TPS), cuja finalidade era produzir um número muito 
variado de modelos em quantidades bastante reduzidas, algo difícil de alcançar com o sistema 
de produção americano desenvolvido por Henry Ford (Ibid.). 

De salientar que o Sistema Toyota de Produção foi um processo de aprendizagem que se 
prolongou por várias décadas, sendo esta “capacidade de aprendizagem” a chave do sucesso 
deste sistema, como se constata no discurso de Takahiro Fujimoto na sua análise da evolução 
do referido sistema: 

 

“A organização de produção da Toyota […] adoptou selectivamente uma série de 
elementos do sistema Ford conjugando-os com o seu sistema original. Aprendeu ainda 
através de uma série de experiências com outro tipo de indústrias. É então um mito 
considerar-se que o Sistema Toyota de Produção foi uma invenção dos génios 
japoneses da indústria automóvel. No entanto, não devemos menosprezar a imaginação 
empreendedora dos directores de produção da Toyota (e.g. Kiichiro Toyoda, Taiichi 
Ohno and Eiji Toyoda), que integraram elementos do sistema Ford num ambiente 
doméstico bastante diferenciado do dos Estados Unidos. Assim, o método Toyota não é 
um sistema nem puramente original nem totalmente plagiado. É essencialmente um 
sistema híbrido.” 

(Fujimoto, 1999) 

 

Desde a sua introdução, o conceito de produção Lean tem captado uma atenção crescente, 
tanto a nível bibliográfico como a nível prático, sendo, actualmente, uma estratégia que 
começa a dominar a área da organização de sistemas de produção. 

O grande passo no desenvolvimento do conceito de Lean Manufacturing foi dado em 1990, 
aquando da publicação dos resultados do “International Motor Vehicle Program” no livro The 
Machine That Changed The World (Womack, Jones, & Ross, 1990). 
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Desde então, este livro que introduziu o termo “Lean Production” tornou-se uma das mais 
citadas referências na área de gestão de operações durante a última década. Apesar do 
conceito de produção just-in-time (JIT) já ser bastante conhecido durante a década que 
antecedeu o seu lançamento, esta obra desempenhou um papel fundamental na divulgação do 
referido conceito fora do Japão (Holweg, 2007) e contribui para o facto de ter conseguido 
aglomerar e relacionar muitos princípios aparentemente díspares que até então captavam a 
atenção de investigadores e praticantes dos mesmos. A produção Lean não se cinge somente a 
actividades que tomam lugar na área de produção de uma empresa, mas aplica-se também a 
um leque de actividades que vão desde o desenvolvimento do produto até à sua distribuição. 
Esta não só desafiou com êxito as práticas aceites de produção em massa na indústria 
automóvel, alterando significativamente os trade-offs entre produtividade e qualidade, como 
levou também à análise de uma série de operações industriais que vão além do ambiente 
repetitivo de produção de grandes volumes (Ibid.). 

Partindo dos conceitos e definições fundamentais introduzidos pelo livro de Taichii Ohno, 
Toyota Production System – Beyond Large Scale Production e baseado na bibliografia 
disponível sobre Lean Production, podemos definir os princípios base deste sistema de 
produção, tais como eliminação de desperdícios, melhoria contínua, qualidade total, produção 
just-in-time, pull em vez de push, equipas multidisciplinares e sistemas de informação 
verticais. 

 

3.2 Eliminação de Desperdício 

A metodologia Lean assenta numa postura em que se deve identificar todas as fontes 
geradoras de custos que não produzem nenhum acréscimo do valor do produto final. O valor 
só pode ser definido pelo cliente, fazendo apenas sentido quando expresso por um produto 
que vá ao encontro das necessidades do cliente a um dado preço e altura. Para o cliente final, 
a única função de quem produz é criar valor (Womack & Jones, 2003). 

Tudo o que não acrescenta valor a um produto é desperdício e é algo pelo qual o comprador 
não está disposto a pagar (Karlsson & Åhlström, 1996). A identificação e eliminação de 
desperdícios tornam mais fácil a concentração de atenções em actividades de valor 
acrescentado. Ao longo do estágio, houve sempre a preocupação de colocar a questão: “O que 
é que se encontra aqui que não é, efectivamente, necessário e não é pago pelo cliente final?”. 
Só através desta postura e sentido crítico, é que foi possível localizar e eliminar as actividades 
não produtivas. 
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Segundo Taiichi Ohno, antigo responsável de produção da Toyota, existem sete tipos 
fundamentais de desperdícios ou mudas, nomeadamente: 

 

Tabela 1: Os sete mudas. 

EXCESSO DE PRODUÇÃO Produzir mais que o mercado requer 

EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO Pessoas a movimentarem-se 

EXCESSO DE TRANSPORTE Muitas vezes necessário, mas não acrescenta valor 

SOBRE PROCESSAMENTO Operações não requeridas ao longo do processo produtivo 

PRODUTOS DEFEITUOSOS Desperdício de recursos 

TEMPOS DE ESPERA Operadores parados sem acrescentar valor 

EXCESSO DE INVENTÁRIO Stock é sintoma de produção em excesso 

 

Os quais serão de seguida explicados juntamente com alguns métodos disponíveis para os 
identificar e reduzir. 

 

Excesso de Produção  

Esta fonte de desperdício é a mais prejudicial, pois significa produzir maiores quantidades, 
mais cedo ou mais rápido do que é solicitado pelo processo seguinte, começando quando se 
tenta prever o trabalho que será exigido, ou seja, quando se produz com base em previsões. 

O aumento de inventário é uma consequência do excesso de Produção, pois existe um maior 
consumo de matérias-primas e de mão-de-obra do que o necessário. No entanto, o excesso de 
produção dá origem a outros desperdícios para além do já referido. Se surgem ordens de 
produção ainda não requisitadas pelo cliente, os produtos terão de ser manipulados, contados, 
armazenados, etc, pelo que surgirão atrasos, pois os processos estão ocupados com as tarefas 
erradas, sendo necessários mais operadores e equipamento extra, uma vez que parte dos 
existentes está a ser utilizada em itens que ainda não são necessários. Os produtos 
armazenados por um grande período de tempo, correm ainda o risco de se tornarem obsoletos 
e, se existirem defeitos nos produtos, estes permanecerão no inventário até que os processos a 
jusante os utilizem e detectem as falhas (Rother & Shook, 2003). 

A cadência de produção deve ser definida pela procura do cliente, tanto a nível externo como 
a nível interno, ou seja, os produtos não devem ser forçados a fluir para o mercado nem ao 
longo do processo produtivo. O objectivo deverá ser o de produzir de acordo com as 
encomendas do cliente em vez de tentar prever de antemão o que será pedido. No entanto, tal 
não será possível se o período de tempo que o cliente exige para entrega do produto for menor 
do que o lead time2 necessário para o produzir. As previsões deverão ser utilizadas, mas o 
excesso de produção só será evitado se as mesmas previsões forem precisas, o que nem 
sempre é fácil de concretizar. Assim, por um lado, o ponto de encomenda do cliente deve ser 
movido o mais a montante possível no processo de produção para que os produtos sejam 
dedicados o mais cedo possível a uma dada ordem. Por outro lado, o lead time desde a 
colocação da ordem do cliente não deve exceder o período de entrega exigido. 
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Excesso de Movimentação  

O desperdício em movimentação pode ser definido como o conjunto de deslocações que não 
acrescentam valor, nem ao produto, nem ao processo. A movimentação não implica 
necessariamente a existência de trabalho com valor acrescentado. Este tipo de desperdício é 
normalmente imputado aos operadores e especialmente visível em situações de alcance de 
ferramentas, movimentação de materiais no interior do posto de trabalho, etc. A redução do 
excesso de movimentação engloba tudo desde a descrição de movimentos nas linhas de 
montagem até à selecção e desenhos de equipamentos de forma a reduzir tempos de setup e 
manipulação de materiais. 

 

Excesso de Transporte  

Este desperdício inclui todo o tipo de transportes desnecessários de matéria-prima, 
componentes e produtos que não adicionam valor ao produto e aumentam o lead time 
(Karlsson & Åhlström, 1996). Num sistema bem projectado, as áreas destinadas à realização 
de trabalho e correspondente armazenamento são posicionadas de forma a minimizar o 
trabalho de transporte (quantidade x distância). É necessário fazer a distinção entre 
racionalização de transportes e a remoção da necessidade de transportes (Shingo, 1989). A 
automatização de transportes é uma prática habitualmente correcta, mas a eliminação dessa 
necessidade é ainda melhor (Karlsson & Åhlström, 1996). 

A existência de transportes desnecessários é, normalmente, consequência de um mau layout. 
No entanto, não é fácil escolher a melhor solução, sendo necessário, muitas vezes, tomar 
soluções de compromisso. O layout da maioria das fábricas é escolhido segundo a filosofia de 
produção em massa. As máquinas e equipamentos são agrupados consoante a sua função, por 
exemplo, fornos de fundição numa área e máquinas de vazamento noutra. Este tipo de layout, 
layout funcional, causa, na maior parte das vezes, um excesso de transportes entre as áreas 
funcionais. No Lean Manufacturing, o layout é concebido de forma a criar um fluxo 
harmonioso dos produtos pela fábrica com menor necessidade de transportes entre as 
diferentes áreas de trabalho. Por vezes, é necessário agrupar produtos em famílias e dedicar 
equipamentos a cada família, de forma a obter um fluxo com o menor número de transportes 
possível. A família de produtos, e não a função dos diversos equipamentos, deverá ser o ponto 
de partida para o desenho da fábrica. 

Uma ferramenta muito utilizada para analisar o excesso de transportes é o diagrama spaghetti, 
cujo nome provém do aspecto que o mapa toma antes do layout ser optimizado, lembrando 
um acumulado de linhas. Esta ferramenta permite ilustrar o fluxo físico de materiais, produtos 
e pessoas onde, todos os movimentos são desenhados num mapa com o layout actual, de 
forma a identificarem-se os transportes desnecessários.  
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Sobre-Processamento  

O método de processamento pode ser outra forma de desperdício. Através de uma observação 
e análise cuidada é geralmente possível concluir que a manutenção é uma das chaves para a 
eliminação desse desperdício. Se máquinas e equipamentos estiverem em boas condições, 
exigirão menos operações por parte do operador para produzir um produto com qualidade. 
Este desperdício pode ser reduzido e até eliminado, se for aplicada uma filosofia correcta a 
partir do desenvolvimento do produto. 

Uma ferramenta para identificar e eliminar actividades sem valor acrescentado nos processos 
é o process-maping. Um mapa de processos revela estados e sequências desnecessárias e pode 
ser utilizado para o optimizar. 

 

Produtos Defeituosos  

Os desperdícios resultantes da existência de defeitos nos produtos ultrapassam a questão do 
dinheiro perdido pela rejeição dessas peças nos controlos de qualidade. Na verdade, criam-se 
uma série de outros desperdícios quando as peças são rejeitadas, tais como: 

� Tempo de espera aumenta nos processos subsequentes; 
� Trabalhos de rework para corrigir os defeitos; 
� Mão-de-obra para desmontar e montar novamente os produtos; 
� Material novo para substituição de peças; 
� Operações adicionais de inspecção e separação dos produtos; 
� Desperdício dos materiais utilizados e do trabalho efectuado. 

Todos os pontos enunciados são críticos, no entanto, são insignificantes quando comparados 
com situações em que os clientes descobrem os defeitos. Para além da empresa ter de assumir 
os compromissos de garantia do produto, a insatisfação do cliente pode resultar na perda de 
negócios futuros.  

De forma a eliminar os desperdícios pela existência de defeitos, o sistema deve ser 
desenvolvido de forma a identificar os defeitos e as suas causas para que se possam tomar 
medidas correctivas. Sem este sistema de prevenção convenientemente implementado, 
qualquer outra actividade de melhoria torna-se irrelevante.  

 

Tempos de Espera  

Os desperdícios de tempo ocorrem das mais variadas formas, como por exemplo: tempo de 
espera por informação, material em espera para ser processado, máquinas em espera por um 
operador e espera pela chegada de material. Uma das formas mais comuns de desperdício de 
tempo é a situação em que o material se encontra em espera no inventário. Uma análise do 
fluxo de um determinado produto revela normalmente que o tempo em que é processado é 
muito inferior ao tempo total que demora a percorrer a cadeia de produção, ou seja, o resto do 
tempo é perdido em espera no inventário (Rother & Shook, 2003). 
  



Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e Melhorias de Processo na Área de Produção de Soldadura 

14 

 

Uma ferramenta para visualizar o fluxo de um determinado produto ou família de produtos é o 
value stream mapping. Esta ferramenta é uma variação do process maping adaptada ao 
método de produção. Os tempos de processamento, tempos de set-up, níveis de inventário, 
etc., são identificados com símbolos estandardizados. O mapa expõe, assim, a relação entre o 
tempo de espera e o tempo de processamento. É usual descobrir que o tempo de criação de 
valor acrescentado é apenas uma percentagem do tempo total de espera. 

Um dos primeiros trabalhos realizados no decorrer do projecto na GE Portugal foi 
precisamente a elaboração de um value stream mapping de toda a área fabril em conjunto com 
a equipa Lean.  

 

Excesso de Inventário  

Manter componentes e produtos em inventário não lhes adiciona qualquer valor. No que 
respeita à produção, o inventário na forma de work in progress é inútil e deve, por isso, ser 
reduzido. Para além disso, um elevado nível de inventário esconde um grande número de 
problemas, impedindo a sua resolução. Assim, os efeitos da redução de inventário vão para 
além da redução de custos a ele associados. Contudo, não é de todo recomendável eliminar o 
inventário existente de uma forma irreflectida, devendo as razões para a criação desse stock 
serem previamente tratadas e anuladas (Karlsson & Åhlström, 1996). 

As vantagens de se reduzir o inventário são variadíssimas. Seguem-se alguns exemplos: 

� Menor capital investido em inventário;  
� Mais rápida detecção de defeitos de qualidade;  
� Mais espaço e maior visibilidade;  
� Menor manuseamento de materiais;  
� Menor risco de o material se tornar obsoleto;  
� Melhor fluxo de produção.  

Outra questão relacionada com o nível de inventário, é o facto de este esconder uma série de 
outros problemas e desperdícios numa fábrica, dificultando a sua detecção e consequente 
eliminação, sendo estas: 

 

Figura 8: Representação esquemática do nível de inventário. 
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3.3 Melhoria Contínua 

A melhoria continua no Lean Manufacturing significa que todos os colaboradores de uma 
empresa devem trabalhar continuamente de forma a optimizar o processo de produção 
(Karlsson & Åhlström, 1996), facto requerido devido ao aumento dos volumes de 
encomendas e à competição entre empresas. No seio do Lean Production, a melhoria 
contínua, tal como o nome indica, não tem fim, sendo o único objectivo a perfeição (Womack, 
Jones, 1990). Estas acções de melhoria devem ser levadas a cabo por equipas compostas por 
colaboradores de vários sectores que sejam capazes de realizar um vasto leque de tarefas. 
Todas as sugestões deverão ser consideradas, bem como o respectivo feedback sobre o 
impacto da aplicação das mesmas. Boas práticas e sugestões deverão ser recompensadas de 
forma a reconhecer-se o comportamento das pessoas e incentivar a adopção desta filosofia. 

Utiliza-se frequentemente, como ferramenta de monitorização e gestão de acções de melhoria 
contínua, os chamados ciclos PDCA, ou seja, ciclos Plan, Do, Check, Act. Os passos deste 
ciclo são caracterizados da seguinte forma: 

 

PLAN: Planear, estabelecer a missão, visão, 
objectivo (metas), procedimentos e processos 
(metodologias) necessários para obtenção dos 
resultados pretendidos; 

DO: Executar, realizar, executar as actividades 
planeadas; 

CHECK: Verificar, monitorizar e avaliar 
periodicamente os resultados, comparando-os 
com o que foi planeado; 

ACT: Agir, agir de acordo com as avaliações 
executadas, e eventualmente, planear novos 
planos de acção, de forma a aprimorar os 
resultados já obtidos. 

Figura 9: Ciclo PDCA 

 

O princípio de melhoria contínua foi amplamente utilizado no decorrer do projecto, havendo 
sempre lugar a melhorias e modificações do trabalho já realizado, por observação ou através 
de sugestões das operadoras. 
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3.4 Qualidade Total – Zero Defeitos 

De forma a obter-se uma elevada produtividade, é essencial que todos os componentes e 
produtos não possuam defeitos. Segundo Karlsson & Åhlström (1996), o Lean Production 
System ruma em direcção a um controlo muito elevado dos processos, os quais devem ser 
controlados detalhadamente, através da recolha de parâmetros e informações das várias 
variáveis. Assim, em vez de se controlar as peças ou componentes produzidos, controla-se o 
processo que as produz. O Lean evita que os defeitos de qualidade ocorram, detectando e 
eliminando as causas que os originam (Sanchéz & Pérez, 2001). 

O termo japonês poka-yoke significa “à prova de erro” e é uma forma de identificar 
componentes e produtos defeituosos antes mesmo de estes surgirem para o processo seguinte. 
Os defeitos podem ocorrer, se um operador escolher uma peça errada, se esquecer de montar 
uma determinada peça ou se instalar um componente incorrectamente, etc. Para prevenir estas 
situações, os produtos podem ser desenhados com uma determinada forma que torne 
fisicamente impossível a sua incorrecta instalação ou utilização. 

 

3.5 VSM – Mapeamento da Cadeia de Valor 

O mapeamento de fluxo de valor é uma das ferramentas essenciais do Lean, proposta por 
Rother e Shook (2003), que se basearam numa técnica de modelagem proveniente da 
metodologia Análise da Linha de Valor. 

O VSM consiste no processo de identificação de todas as actividades específicas que ocorrem 
ao longo do fluxo de valor referente ao produto. Entende-se por fluxo de valor, o conjunto de 
todas as actividades que ocorrem desde a colocação do pedido até a entrega ao consumidor 
final. É um processo de observação, compreensão do estado actual e o desenho de um mapa 
dos processos que se tornará uma base para o Lean Manufacturing, ou seja, é uma 
representação visual de cada processo no fluxo do material e informação real que reformula 
um conjunto de questões chave e desenha um mapa do estado de como a produção deveria 
fluir. 

Rother e Shook (2003) consideram o Mapeamento do Fluxo de Valor uma ferramenta 
essencial, pois auxilia na visualização do fluxo e ajuda na identificação dos desperdícios. O 
mapeamento ajuda a: 

� Identificar as fontes do desperdício; 
� Fornecer uma linguagem comum para tratar dos processos; 
� Tornar as decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que se possa discuti-las; 
� Englobar conceitos e técnicas do Lean, que ajuda a evitar a implementação de algumas 

técnicas isoladamente; 
� Formar a base para um plano de implementação; 
� Mostrar a relação entre fluxo de informação e o fluxo de material. 

A meta que se pretende alcançar pela Análise do Fluxo de Valor é a obtenção de um fluxo 
contínuo, orientado pelas necessidades dos clientes, desde a matéria-prima até o produto final. 
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“É seguir a trilha da produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e 
cuidadosamente desenhar uma representação visual de cada processo no fluxo de 
material e de informação. Então, formula-se um conjunto de questões chave e desenha-
se um mapa do estado futuro de como o processo deveria fluir. Fazer isso repetidas 
vezes é o caminho mais simples para que se possa encontrar o valor e, essencialmente, 
as fontes do desperdício.” 

(Rother & Shook, 2003) 

 

A visualização da ferramenta é realizada sempre de trás para a frente, ou seja, do cliente para 
o fornecedor, com a finalidade de eliminar as influências pessoais no processo, garantindo que 
o fluxo seja realizado em favor da produção. 

O grande diferencial do VSM é reduzir significativamente e de forma simples a complexidade 
do sistema produtivo e ainda oferecer um conjunto de directrizes para a análise de possíveis 
melhorias. Nesse sentido, a técnica Mapeamento do Fluxo de Valor auxilia no 
desenvolvimento conceitual da “situação futura” do sistema de produção Lean. 

 

3.6 Produção Just-in-Time (JIT) 

Fortemente associado ao conceito de Qualidade Total, surge o princípio Just-in-Time, uma 
vez que a garantia de peças livres de defeitos é condição imprescindível para obter entregas 
just-in-time. O conceito de JIT, ao contrário do que muito se publicita, foi primariamente 
utilizado na Ford Motor Company, como se pode comprovar pelo escrito de Henry Ford: 

 

“A nossa experiência de aquisição de materiais permitiu-nos concluir que é escusado 
comprar para além das necessidades imediatas. Compramos apenas o necessário para 
atender aos planos de produção, tomando em consideração o cenário para atender aos 
planos de produção, tomando em consideração o cenário actual do transporte. Se este 
fosse perfeito e um fluxo contínuo de materiais fosse garantido, não seria necessário 
manter qualquer tipo de stock. Os vagões com matéria-prima chegariam no tempo 
previsto cumprindo as ordens e quantidades planeadas, seguindo directamente para a 
produção. Tal permitiria poupar uma quantidade significativa de dinheiro, uma vez que 
as mudanças seriam muito rápidas, diminuindo assim a quantidade de dinheiro 
dispendida em materiais.” 

(Ford & Crowther, 2004) 

 

Mais tarde, o conceito foi desenvolvido por Taiichi Ohno com o objectivo de atender aos 
pedidos dos clientes o mais rapidamente possível. O just-in-time, na sua essência, consiste em 
fornecer a um determinado processo apenas os componentes necessários, na quantidade 
adequada, no local e alturas certas (Ohno, 1988). Para se atingir esta situação existe uma série 
de factores bastante importantes, sendo o princípio de eliminação de desperdícios o que 
apresenta uma relação mais estreita com o JIT. 
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3.7 Pull em vez de Push

 

Figura 

 

Se a produção just-in-time 
partida de produção num 
montagem final, que por sua vez requisita ao pr
assim sucessivamente, ou seja, o pedido do cliente final é replicado progressivamente no 
sentido inverso do processo

Num sistema push-flow, os materiais
vários processos. Existe um plano de produção diário para cada processo
determinados previsões, sendo o objectivo de todos eles cumprir com aquilo que lhes foi 
requisitado, sem dedicar especial atenção ao cenário existente nos sectores a montante e a 
jusante deste. 

O pull-flow surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de planeament
quais se destacam (Lean Consulting, 2005)

� Diferenças importantes entre o que é planeado e as necessidade diárias dos clientes 
finais; 

� Excesso de material em curso, mas nem sempre aquele que é realmente necessário;
� Pouca eficiência na comunicação das verdadeiras necessidades aos processos a 

montante. 

E tem como principais objectivos (Ibid.):

� Servir o cliente final;
� Proteger as actividades internas da variabilidade da procura;
� Programar apenas o processo 
� Permitir que cada processo “puxe” do anterior os materiais de que necessita.
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Figura 10: Esquema de um sistema pull. 

Figura 11: Esquema de um sistema push (planificação). 

 é um objectivo, o pull-flow é uma forma de o alcançar.
partida de produção num sistema pull é o pedido do cliente, que é redireccionado para a 
montagem final, que por sua vez requisita ao processo a montante os materiais que necessita 
assim sucessivamente, ou seja, o pedido do cliente final é replicado progressivamente no 
sentido inverso do processo produtivo (Åhlström, 1998). 

os materiais são “empurrados” ao longo da cadeia de produção pelos 
vários processos. Existe um plano de produção diário para cada processo
determinados previsões, sendo o objectivo de todos eles cumprir com aquilo que lhes foi 

ar especial atenção ao cenário existente nos sectores a montante e a 

como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de planeament
(Lean Consulting, 2005): 

enças importantes entre o que é planeado e as necessidade diárias dos clientes 

Excesso de material em curso, mas nem sempre aquele que é realmente necessário;
Pouca eficiência na comunicação das verdadeiras necessidades aos processos a 

objectivos (Ibid.): 

Servir o cliente final; 
Proteger as actividades internas da variabilidade da procura; 
Programar apenas o processo pacemaker; 
Permitir que cada processo “puxe” do anterior os materiais de que necessita.
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é uma forma de o alcançar. O ponto de 
é o pedido do cliente, que é redireccionado para a 

a montante os materiais que necessita e 
assim sucessivamente, ou seja, o pedido do cliente final é replicado progressivamente no 

ao longo da cadeia de produção pelos 
vários processos. Existe um plano de produção diário para cada processo, elaborado segundo 
determinados previsões, sendo o objectivo de todos eles cumprir com aquilo que lhes foi 

ar especial atenção ao cenário existente nos sectores a montante e a 

como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de planeamento, das 

enças importantes entre o que é planeado e as necessidade diárias dos clientes 

Excesso de material em curso, mas nem sempre aquele que é realmente necessário; 
Pouca eficiência na comunicação das verdadeiras necessidades aos processos a 

Permitir que cada processo “puxe” do anterior os materiais de que necessita. 
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O método clássico para implementação de um sistema de pull-flow é o kanban, palavra 
japonesa para cartão. Na sua forma mais elementar, o kanban é um cartão utilizado por um 
determinado processo que, ao ser enviado para o processo precedente, sinaliza a necessidade 
de materiais ou componentes. 

 

3.8 Kanban 

Segundo, Gross & McInnis, (2003), o kanban foi inventado na Toyota entre o final da década 
de 40 por Taiichi Ohno para minimizar os custos com o material em processamento e reduzir 
os stocks entre os processos. 

O kanban é uma ferramenta de controlo do fluxo de materiais, cujo sinal visual informa ao 
operário o quê, quanto e quando produzir. A informação fornecida parte das necessidades do 
cliente para as etapas produtivas anteriores, evitando que sejam feitos produtos não 
requisitados, eliminando perdas por stock e por superprodução. Os sinais visuais podem 
variar, desde a sua forma mais clássica que é um cartão, até uma forma mais abstracta como o 
kanban electrónico. O fundamental é que o kanban transmita a informação de forma simples e 
visual e que as suas regras sejam sempre respeitadas. 

De acordo com Ohno (1988), as funções do kanban são: 

� Fornecer informação sobre recolher ou transportar; 
� Fornecer informação sobre a produção; 
� Impedir a superprodução e transporte excessivo; 
� Servir como uma ordem de produção afixada às mercadorias; 
� Impedir produtos defeituosos pela identificação do processo que os produz; 
� Revelar os problemas existentes e manter o controlo dos stocks. 

Como foi dito anteriormente, o kanban possui certas regras que devem ser respeitadas para o 
seu funcionamento ser eficaz. De acordo com Ohno e com Colin, são elas: 

� O processo subsequente deve retirar, no processo precedente, os produtos necessários 
nas quantidades certas e no tempo correcto; 

� O processo precedente deve produzir os seus produtos nas quantidades requisitadas 
pelo processo subsequente; 

� Nenhum item pode ser produzido ou transportado sem um kanban; 
� Produtos com defeito não devem ser enviados ao processo seguinte; 
� O número de kanbans deve ser minimizado continuamente. 

Assim, essa ferramenta, fundamental no sistema just-in-time, substitui a tradicional 
programação diária da produção, assim como as actividades de controlo e acompanhamento 
do status da produção. Os supervisores deixam de perder tempo na fiscalização dos operários, 
para realizar outras actividades mais importantes, como lidar com as excepções ocorridas e 
melhorar o processo continuamente (Gross & McInnis, 2003). 
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Gestão de Abastecimento de Material – Two-Bin System 

O princípio de abastecimento de material aos postos de trabalho assente no two-bin system é 
por definição um método de controlo de inventário (utilizado normalmente para componentes 
de pequena dimensão e baixo valor) em que os componentes são fornecidos através de dois 
contentores rotativos, sendo que, quando o primeiro contentor é totalmente consumido, é feita 
uma ordem de reposição de material através de um sinal de aviso que corresponde à 
observação do contentor vazio. O segundo contentor é então “consumido”, sendo que este 
deverá conter uma quantidade standard suficiente para cobrir o tempo de reposição do 
primeiro contentor pelo waterspider da área (salvaguardar todo percurso que deverá fazer até 
retornar ao ponto inicial). 

Este sistema corresponde a um simples sistema pull que tem como grande vantagem eliminar 
tempos de paragem devido à falta de material nos postos, tornando a reposição deste  simples 
e a gestão dos níveis de inventário fáceis de visualizar e auto-controlados. Além disto, este 
sistema é ideal nos casos em que todo o material requerido para a área é proveniente do 
mesmo supermercado/armazém de produtos, tendo estes uma procura relativamente constante 
no presente e no futuro próximo. 

Em resumo, este tipo de gestão de material vai de encontro aos princípios de lean que é tornar 
as coisas simples e de fácil observação, principalmente por não depender de um computador 
para libertar os pedidos de requisição. 

 

3.9 Técnica dos 5S – 5 Pilares para a Gestão Visual 

A palavra “pilar” é usada metaforicamente para simbolizar um elemento de um grupo de 
estruturas que em conjunto suportam um determinado sistema. No caso dos 5S, os cinco 
pilares suportam um sistema de melhorias para a empresa (Hirano, 1996). 

Os cinco pilares que definem a filosofia dos 5S encontram a sua origem nos cinco princípios 
básicos criados pela doutrina japonesa: 

 

Tabela 2: Metodologia da aplicação 5S. 

1. SEIRI - TRIAGEM Excluir o que não é necessário à execução da tarefa; 

2. SEITON - ARRUMAÇÃO  Arrumar o necessário no local devido, permitindo um acesso imediato 
aos mesmos; 

3. SEISON - LIMPEZA Manter o posto de trabalho limpo; 

4. SEIKETSU - NORMALIZAÇÃO  Definir normas, rotinas para manutenção dos 3 primeiros Ss; 

5. SHITSUKE - DISCIPLINA Operador com responsabilidade de manter e o melhorar o definido. 
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O objectivo dos 5S é eliminar os desperdícios básicos, tais como procurar ou movimentar 
peças, materiais ou ferramentas, corrigir erros ou defeitos, eliminar tempos de espera, o que se 
traduz em tempo libertado para tarefas úteis e na redução do esforço dispendido (Lean 
Consulting, 2005). 

O sucesso desta filosofia é, doravante, dependente da concretização destes cinco pilares que, 
se correctamente aplicados, poderão trazer inúmeros benefícios aos trabalhadores e à própria 
companhia. Benefícios estes que se transmitirão, não só num aumento da diversidade dos 
produtos, da sua qualidade, da segurança e da confiança do cliente, como também na descida 
dos custos de produção e na expansão da própria empresa (Hirano, 1996). 

No entanto, é de referir que a filosofia dos 5S poderá trazer, de início, alguma resistência por 
parte dos trabalhadores e, por isso, as suas implicações deverão ser cuidadosamente 
introduzidas e explicadas através do fornecimento de formação apropriada. De salientar que 
durante todo o projecto esta técnica foi utilizada constantemente. 

 

3.10 Gestão Visual 

A gestão visual numa área produtiva tem como principal objectivo facultar e tornar visíveis 
informações sobre processos de produção, instruções de manutenção ou actividades 
decorrentes num formato visual acessível a todos e afixado nos locais necessários. Os 
benefícios desta gestão possibilitam (Hirano, 1996): 

� Informação clara e fácil de interpretar; 
� Facilitar a comunicação entre equipas de trabalho; 
� Permitir resposta rápida a anomalias; 
� Maior autonomia dos Operadores e pessoal da manutenção; 
� Reduzir erros; 
� Mudar a cultura existente; 
� Criar um ambiente dinâmico de melhoria. 

Os principais tópicos e conteúdos ilustrados focalizam essencialmente: 

� Segurança; 
� Formação e treino; 
� Medição da produtividade; 
� Dados e evolução da produção; 
� Desempenho do processo; 
� Limpeza; 
� Dados da qualidade, defeitos, desperdícios; 
� Melhorias e sugestões. 

A gestão visual é uma potente ferramenta de médio a longo prazo de apoio ao lean, em que se 
deve, inicialmente, afixar os dados, sendo, de seguida, os objectivos discutidos, bem como 
dadas as razões pelas quais esses objectivos poderão ser alcançáveis. A teoria desta gestão 
assenta no lema “o que é medido e divulgado é feito”. 
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3.11 Técnica SMED – Troca Rápida de Ferramentas 

A mudança de produtos, ferramentas ou ajustes feitos no decorrer do processo é normalmente 
designada por setup ou changeover. Durante o setup, o processo não produz valor, apenas 
aumenta o custo e o tempo. Deste modo, o setup é entendido como desperdício e, como tal, 
deve ser eliminado. Quando o custo ou tempo de setup de máquina é elevado, os lotes 
produzidos também são grandes e o investimento, resultante em stock, é elevado. Deste modo, 
reduzir o setup é reduzir custos e ganhar a possibilidade de produzir em menores quantidades. 
As técnicas de mudança rápida de ferramenta, vulgarmente designadas por quick changeover, 
têm vindo a ser desenvolvidas e aplicadas na generalidade das organizações industriais para 
dar resposta às pressões do mercado (redução de quantidades de fabrico, de stocks, tempos e 
custos entre outras, etc). Dentro destas, a mais popular é a técnica SMED (Single Minute 
Exchange of Die).  

A necessidade de reduzir o tempo de produção implica que se produza bem desde a primeira 
peça. A produtividade aumenta como consequência de todos os factores anteriores e pela 
maior disponibilidade do equipamento. É possível identificar vários exemplos em que a 
melhoria da disponibilidade da máquina evitou a aquisição de novos equipamentos e 
investimentos de dezenas de milhar de euros.  

O método SMED recorre a seis tarefas elementares para a redução do tempo de setup:  

1. Identificar e separar as actividades de setup internas e externas envolvidas no processo 
de mudança e ajuste de ferramenta, 

2. Converter as actividades de setup internas em externas sempre que possível, de modo 
a minimizar o tempo de mudança; 

3. Eliminar a necessidade de ajustes através da uniformização de processos, ferramentas 
e procedimentos; 

4. Melhorar as operações manuais através da formação e treino. Procurando envolver as 
pessoas, tirando partido das suas ideias e sugestões (ie, incentivando e premiando a 
criatividade e a participação) é possível alcançar ganhos significativos sem avultados 
investimentos; 

5. Melhorar (através de alterações ou reconfiguração) o equipamento; 

6. Criar um gráfico de melhorias para acompanhar os resultados e felicitar a equipa de 
trabalho. 
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O objectivo é garantir que tudo o que for necessário para executar eficientemente uma 
mudança de linha, esteja devidamente preparado e disponível junto à máquina, no momento 
exacto da conclusão do lote anterior. Para tal é necessário que haja: 

1. Preparação e ajustamentos, verificação de ferramentas, matérias-primas, etc. Garantir 
que tudo o que é necessário está nos seus devidos lugares e em boas condições de 
funcionamento. 

2. Montagem e desmontagem de ferramentas. Proceder à desmontagem da ferramenta 
anterior e à montagem da nova no equipamento de produção. 

3. Medidas, ajustamentos e calibrações. Realizar medidas e calibrações para que a 
produção possa começar (centragem, medições de temperaturas, pressões, caudais…). 

4. Provas de produção e ajustamentos. Realizar peças teste e analisar a conformidade. 
Em função dos resultados proceder aos ajustamentos necessários. 

Quanto maior for o esforço e a sistematização do trabalho envolvido nos três primeiros 
passos, mais rápido e eficaz se torna o processo de ajustamento final. 

 

3.12 Ergonomia do Posto de Trabalho 

A ergonomia é a ciência quem tem como objectivo a compreensão das interacções entre 
Homem e os restantes elementos de um sistema de trabalho. Aplicada ao contexto industrial, 
tem como finalidade maximizar o output sem que os operadores sofram danos físicos. De 
forma a alcançar esse objectivo, os engenheiros e desenhadores deverão adaptar as operações 
e os postos de trabalho aos indivíduos e não ao contrário (Lee, Amundsen, & Nelson, 1997). 

A natureza multidisciplinar da Ergonomia, também denominada por “factor Humano”, é 
imediatamente óbvia. O objectivo geral é assegurar que o conhecimento das características 
humanas é utilizado para resolver os problemas práticos das pessoas no trabalho e no lazer. É 
sabido que, em muitos casos, os humanos adaptam-se às condições desfavoráveis, mas essas 
adaptações levam frequentemente a que haja uma ineficácia, erros, stress e carga física e/ou 
mental (Cencal, 2004). 

As áreas de Ergonomia fundamentais para o desenho de um posto de trabalho são a fisiologia, 
a biomecânica e a antropologia. Não se irá proceder à descrição destas ciências por fugirem 
ao contexto do presente documento. 
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No desenho ou melhoria de um posto de trabalho existe uma série de noções que se deve ter 
em conta, destacam-se as seguintes (Lee, Amundsen, & Nelson, 1997): 

� As operações não deverão obrigar a que o operador exceda 30% da sua máxima 
capacidade muscular de uma forma repetida; 

� Todas as acções que envolvam forças superiores a cerca de 50% das capacidades do 
operador deverão ser evitadas; 

� Existem três tipos de acções que poderão dar origem a lesões e que devem, por isso, 
ser evitadas. São elas: movimentos das articulações extremas, força excessiva e 
movimentos demasiado repetitivos;  

� O desenho do posto de trabalho deverá ser realizado de acordo com as dimensões do 
operador; 

� O desenho do posto de trabalho deverá ter em conta todo o tipo de operadores, desde a 
trabalhadora mais pequena até ao maior operador; 

� Se a pessoa mais alta tiver espaço suficiente no local de trabalho, garante-se que 
também o terão as pessoas mais pequenas; 

� Se o individuo com um alcance mais pequeno conseguir alcançar um objecto, então o 
individuo de maior alcance também o conseguirá, 

O desenho e a escolha de ferramentas, assim como a sua localização e afixação no posto de 
trabalho, são elementos importantes e que não devem ser esquecidos. O uso de ferramentas 
indicadas contribui para bons níveis de produtividade, qualidade e para prevenção de lesões 
(Ibid.). 

Estes princípios fundamentais, juntamente com outras medidas preventivas, deverão ser tidos 
em consideração aquando da modificação dos locais de trabalho. 

Concluindo, a aplicação dos princípios da Ergonomia permite atender às necessidades dos 
trabalhadores, através de uma organização racional do posto de trabalho, no sentido de se 
alcançarem índices de desempenho mais elevados e, consequentemente, uma maior 
rentabilização dos investimentos em máquinas e equipamentos (Cencal, 2004). 

Em todas as alterações dos postos de trabalho e alterações de layout efectuadas existiu sempre 
a preocupação de, atendendo às recomendações do Departamento de Engenharia, respeitar as 
questões ergonómicas com vista a proteger a integridade física dos operadores. 
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4 Descrição do Trabalho Desenvolvido 

Neste capítulo relatam-se as actividades realizadas no decorrer do estágio curricular no 
Departamento de Lean Manufacturing na área de soldadura de componentes. Será apresentada 
inicialmente a caracterização da situação inicial da área de soldadura, de maneira a se 
perceber qual o ponto de partida do projecto e o ambiente em que o mesmo se desenrolou. De 
seguida são descritas todas as acções levadas a cabo durante o projecto. 

Apresentam-se também breves noções teóricas sobre as ferramentas e metodologias utilizadas 
no decorrer do trabalho, seguidas das respectivas aplicações práticas feitas no terreno. Para 
alcançar os objectivos pretendidos foram implementados metodologias como: VSM, 5S, 
gestão visual, técnicas de troca rápida de ferramentas e organização de layouts. 

 

4.1 Introdução e Caracterização da Situação Inicial 

Esta etapa teve a duração aproximada de duas semanas. Consistiu no acompanhamento dos 
trabalhos nas linhas de produção e culminou com a realização de um relatório em que se 
descreve quais os erros detectados ou melhorias possíveis para esta área produtiva. 

Esta fase foi muito importante para o desenrolar deste projecto porque permitiu perceber quais 
os hábitos dos operadores que teriam de se evitar e quais as metodologias que seriam mais 
importantes implementar para evitar os mesmos erros no futuro. 

Apresenta-se, de seguida, alguns dos problemas detectados: 

� Perda de tempo entre soldadura, devido a um layout do posto mal organizado; 
� Contentores de material mal colocados que dificultam o trabalho dos operadores; 
� Falta de material nas linhas de produção de subconjuntos e ELCB; 
� Material não vai com quantidade standard para o supermercado de abastecimento às 

linhas ELCB; 
� Perda de muito tempo à procura dos materiais; 
� Necessidade de implementar sistema two-bin system nos componentes, visto ser quase 

impossível identificar a quantidade de componentes existente; 
� O manuseamento de cada máquina de soldadura é muito idêntico em todas as 

operações, poder-se-ia organizar o layout de forma a facilitar o processo; 
� Tempo excessivo para troca de jigs e setup das máquinas; 
� Material não identificado; 
� Waterspider tem dificuldade em encontrar, no supermercado, o material necessário 

para as linhas ELCB. 
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Descrição da Área 

A área de soldadura apresenta 12 postos divididos por três áreas/famílias de conjuntos: 
conjuntos dos térmicos (7 postos), magnéticos (2 postos) e neutros (3 postos) em que todos 
estes são para abastecer a área do ELCB. 

O layout da área de soldadura é o seguinte (ANEXO A): 

 

 
Figura 12: Layout da área de soldadura. 

 

Existem três linhas dedicadas a três famílias diferentes já referidas anteriormente, bem como 
três postos individuais de calibração, um de reparação de tranças e uma máquina de corte 
automático de tranças (Figura 12). 

No sector da soldadura existem doze máquinas de soldadura por brasagem, sendo todas estas 
de características físicas e técnicas iguais. De referir que existe apenas um afinador por turno 
responsável pela troca de ferramentas de todas as máquinas, sendo que este ainda apoia as 
operadoras no abastecimento de material para cada posto de soldadura. 
 

  

Linhas Dedicadas de Soldadura 

Linhas Dedicadas de Soldadura 

Máquina de Corte 

Posto de Reparação Postos de Calibração 
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4.2 VSM – Mapeamento da Cadeia de Valor 

Este projecto foi realizado em conjunto com a equipa Lean, tendo sido uma ferramenta muito 
importante para percepção do funcionamento e, sobretudo, na identificação de desperdícios 
em toda a fábrica (ANEXO B). 

Num primeiro momento, esta ferramenta foi essencial para uma correcta compreensão de todo 
o processo produtivo, pois esta permite uma visualização geral dos fluxos, quer de material e 
quer de informação. 

 

VSM – Estado Corrente 

De seguida, observa-se o mapa do estado “inicial” na área da soldadura, assim como as 
oportunidades de melhoria identificadas (Figura 13). 

 

Figura 13: VSM inicial da área da soldadura. 
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Na área de soldadura foram detectadas algumas oportunidades de melhoria tais como: 

� A reestruturação do supermercado que alimenta a área de montagem de ELCB, pois 
este, de início, tinha um funcionamento em pull muito deficiente. A existência ora de 
material em excesso, ora em falta e, sobretudo, uma extrema falta de organização, 
tornava o processo bastante instável o que dificultava o controlo de stocks; 

� A necessidade de diminuir changeover e tempos de ciclo, com a melhoria do layout do 
posto de trabalho e aplicação de acções SMED, era essencial para garantir um 
aumento de produção necessário para acompanhar a redução de WIP para a área de 
soldadura e fazer face às necessidades de inputs da área de ELCB; 

� A aplicação visual em toda a área, especialmente no supermercado de subconjuntos, 
considerando que o sistema manifestava insuficiências que provocavam entropias 
significativas no processo de abastecimento da área de ELCB. 
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4.3 Gestão de Materiais 

Do ponto de vista logístico, uma das falhas mais graves que pode ocorrer numa linha de 
produção é a sua paragem devido a roturas de stock. Quando estas acontecem, para além do 
prejuízo causado pelas horas pagas aos operários sem que estes produzam, a empresa passa 
uma má imagem aos funcionários e corre o risco de se atrasar na entrega das encomendas ao 
cliente. 

Numa época em que a distinção entre as empresas é feita essencialmente através do serviço ao 
cliente, estes atrasos podem significar a perda de reputação, de clientes e de dinheiro. Como 
tal, decidiu-se actuar de forma a minimizar os erros, mas sem nunca deixar de pensar nos 
objectivos da empresa. 

Assim sendo, partindo-se do objectivo quantitativo de produção de disjuntores para 2009 
(produto final), encontrou-se o número correspondente de subconjuntos e chegou-se ao tipo e 
número de tranças metálicas necessárias para os produzir. 

O código SAP dos tipos de subconjuntos encontrados, assim como a previsão da quantidade e 
a percentagem relativa destas para 2009, encontram-se expressas na Tabela 8 (ANEXO D). 

Seguidamente, fez-se uma análise de Pareto em que 3 grupos foram criados: 

� O grupo A representa os subconjuntos que mais se consomem e cujas percentagens 
relativas somadas atingem 80% das necessidades; 

� O grupo B é constituído pelos subconjuntos que se gastam menos do que as contidas 
no grupo A, mas também fazem partem dos componentes necessários para produzir os 
modelos; 

� O grupo C representa a tranças menos utilizadas, sendo este grupo denominado make 
to order. 

O gráfico representativo desta análise é apresentado de seguida. 

 

Gráfico 1: Análise de Pareto. 
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A partir deste momento divide-se os subconjuntos em dois grupos, onde A e B formam os 
make to stock (MTS) e o C os make to order (MTO), definindo assim os produtos. Após esta 
definição optou-se por aplicar um sistema pull misto. Este método é útil quando a procura de 
produtos é díspar, ou seja, uns têm uma procura frequente e outros não. Deste modo, escolhe-
se operar em pull de reposição, criando-se stocks de todos os tipos de produtos finais para os 
produtos de alta rotação e pull sequencial para produtos que têm procura menor e mais 
instável. As peças são produzidas só de acordo com as necessidades, o cliente faz as suas 
encomendas, as encomendas são processadas e faz-se um sequenciamento da produção que é 
enviado para o primeiro processo. 

Comparando os resultados obtidos com o volume de vendas de disjuntores, averigua-se que os 
subconjuntos denominados por MTS coincidem com os modelos de aparelhos chamados big 
runners, ou seja, os produtos com maior rotação. Esta solução tem a desvantagem de os 
custos com stock tenderem a ser maiores, mas garante rapidez de entrega dos produtos, algo 
que não acontecia antes, pois deparava-se, muitas vezes, com falta de material nas linhas de 
montagem de disjuntores. 

A solução encontrada foi criar supermercados de componentes, tranças metálicas e 
subconjuntos de soldaduras necessários para produzir esses modelos. 

Após a análise do historial relativo às roturas de stock, decidiu-se fazer um estudo relativo ao 
processo logístico dos materiais que muitos problemas têm causado, subconjuntos e tranças 
metálicas. 

De forma a uma melhor contextualização, explique-se que as tranças metálicas são usadas na 
linha produtiva da soldadura, sendo que, quando o processo termina, estas encontram-se 
inseridas em subconjuntos térmicos, magnéticos e neutros, que são usados na principal linha 
de produção da fábrica – ELCB. 

Desta forma, constata-se que caso haja rotura de algum destes materiais, uma ou duas linhas 
de produção, correm o risco de parar. 

 

Gestão de Subconjuntos de Soldadura 

Assim sendo, a solução mais fácil de se adoptar era, sem dúvida, a utilização de kanbans para 
que a produção das soldaduras entrasse em sintonia com a área do ELCB. Deste modo, 
saberiam exactamente o que produzir e quando produzir, tendo um grande controlo sobre o 
stock (WIP). 
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Figura 14: Supermercado subconjuntos. 

 

 

 

Figura 15: Esquema de funcionamento do kanban. 

 

Depois de calculados os consumos médios diários dos últimos cinco meses e consumos 
diários possíveis por parte de ELCB, chega-se às quantidades dos kanbans, sendo que, para 
isso, parte-se do pressuposto que nunca se terá mais de duas linhas a produzir o mesmo 
modelo (ANEXO C) (Tabela 11) (Tabela 12). 

Para cada tipo de subconjunto existe um número de contentores que foi calculado de modo a 
garantir fluxo constante dos mesmos, ou seja, sempre que há um kanban vazio na linha, existe 
sempre um contentor cheio no supermercado, perto das linhas de produção dos disjuntores, de 
forma a facilitar a rotina da waterspider e permitir que a secção das soldaduras visualizasse 
rapidamente quais os kanbans que teriam de ser produzidos (ANEXO C) (Tabela 9). 

De forma a estandardizar e não existir equívocos optou-se por o contentor ser o próprio 
kanban, ou seja, quando o contentor estiver vazio na estante, a área da soldadura sabe que tem 
de produzir aquela referência, sendo que, no capítulo Gestão Visual, é explicado de uma 
forma mais detalhada o funcionamento do mesmo. 

 
  

Reabastecer linha 
Contentor vazio 

Ordem de produção 
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Gestão de Tranças Metálicas 

Da mesma forma foram criados os kanbans de tranças metálicas, sendo que para cada tipo de 
trança envolvido no processo, existem três contentores, correspondendo cada kanban a um 
contentor, devendo sempre existir dois em stock. Estes são armazenados em fila e quando o 
da frente termina, o de trás passa a ocupar o seu lugar, sendo o primeiro levado pelos 
assistentes de armazém para a área de inbound, que sinaliza ao responsável, que o subcontrato 
deverá trazer um outro completo para o substituir. 
 

Figura 16: Sistema First In First Out (FIFO). 

 

Este sistema, em que o primeiro contentor a ser armazenado é o primeiro a ser utilizado – 
FIFO (First In First Out) – é um método que promove a rotatividade dos materiais, não 
permitindo que estes permaneçam muito tempo em armazém e que corram risco de se 
deteriorem e se tornarem obsoletos. Os contentores são colocados por um lado da prateleira e 
retirados pelo outro. 

O objectivo relativo à quantidade de tranças metálicas em stock era, no máximo, o 
equivalente às necessidades para três dias de produção, quando o prazo de entrega médio do 
subcontrato, que impunha limite mínimo, era de um dia. Assim sendo, a solução encontrada, 
foi a criação de kanbans com quantidades correspondentes a 1,1 dias de produção, ou seja, 
garantindo uma margem de segurança de 10% (ANEXO C) (Tabela 13). 

Para simplificar e acelerar este processo, foram criadas etiquetas identificativas para os 
contentores, com a designação do material que contêm, referência SAP, código local, cor da 
área produtiva onde é utilizado, quantidade e peso correspondente ao contentor completo com 
uma tolerância de 5%. Neste caso não se optou por colocar fotografia, pois esta nunca teria a 
definição necessária e poderia induzir em erro o abastecedor. Desta forma, os próprios 
contentores funcionam como kanbans físicos. 
  

Abastecimento Recolha 
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Figura 17: Layout das etiquetas identificativas para tranças metálicas e componentes. 

 

Quando as tranças metálicas chegam ao armazém, a pessoa responsável, através da referência 
da etiqueta, confirma de imediato se o material é o correcto. O contentor é pesado e verifica-
se se o peso respeita a tolerância desejada. Caso tudo esteja de acordo com o estipulado, o 
ajudante de armazém dirige-se à zona correspondente à cor da etiqueta e coloca o material no 
respectivo local. 

 

Gestão de Componentes  

Ao longo do projecto e ao acompanhar diariamente o andamento das actividades das linhas de 
soldadura, deparou-se com situações graves pontuais de paragens de postos de trabalho 
devido à falta de material e deficiente gestão de abastecimento. Decidiu-se então analisar o 
sistema de abastecimento de material das linhas através da observação visual e do registo das 
anormalidades verificadas durante um período de uma semana. Verificou-se então as 
seguintes falhas: 

� Demasiados contentores em cima das mesas, tornando os postos um cenário de caos e 
desordem (Figura 18); 

� Contentores sem identificação, originando enganos no tipo material necessário e 
consequente rework de conjuntos por existirem componentes muito semelhantes.  

� Material das estantes em contentores desadequados; 
� Inexistência de quantidades standard de componentes a colocar nos contentores 

assente no principio de “até encher”. 
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Figura 18: Desordem num posto de soldadura. 

 

Face ao cenário registado, optou-se então por aplicar o sistema de two-bin system aos 
componentes das três linhas de soldadura existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Situação inicial e solução encontrada. 

 

O objectivo relativo à quantidade de componentes em stock era, no máximo, o equivalente às 
necessidades para 2 horas de produção. Assim sendo, a solução encontrada, foi a criação de 
kanbans com quantidades que garantem uma margem de segurança de 20% (ANEXO C) 
(Tabela 14). 

Este projecto só entrará em actividade, quando a rotina waterspider entrar definitivamente em 
acção em toda a área de soldadura. A implementação deste projecto está prevista para o ano 
de 2010.  
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4.4 Gestão Visual 

Dentro deste capítulo, as acções realizadas centraram-se na codificação por cores dos 
subconjuntos existentes, a exposição e divulgação de todas as acções lean decorrentes na área 
de soldadura, controlo de WIP e controlo 5S. 

Em relação aos gráficos de acompanhamento, como gráficos de produção, objectivos mensais 
e normas de qualidade e higiene e segurança, etc., já existia um quadro ilustrativo afixado no 
centro da área. 

 

Figura 20: Quadro de análise de produção. 

 

Além dos pontos abordados na tradicional gestão visual, optou-se, dentro do projecto 
desenvolvido das actividades lean, criar-se um quadro alusivo ao acompanhamento do 
projecto e a demonstração a todos do que foi feito, expondo-se sempre o cenário passado e o 
cenário alcançado. Este tipo de gestão torna-se, assim, numa potente ferramenta de médio e 
longo prazo de apoio às actividades lean, em que se teve sempre o cuidado de se afixar 
primeiro os dados, sendo os objectivos discutidos, bem como dadas as razões pelas quais 
esses objectivos poderiam ser alcançados. A teoria desta medida de gestão visual assenta na 
filosofia de “o que é medido e divulgado é feito”. 

Assim sendo, colocou-se na área de soldadura um quadro denominado de “Lean Board” com 
o objectivo de (Figura 21): 

� Documentar dados, decisões e planeamentos de acções tomadas ou a tomar; 
� Facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes departamentos; 
� Percepção imediata de fluxos de processos e localização de problemas; 
� Exposição e envolvimento de todos de forma a permitir sinergias e sugestões positivas 

de todos. 
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O quadro exposto é ilustrado nas seguintes figuras: 

 

Figura 21: Lean Board – secção WIP, secção VSM e secção acções da área. 

 

Após se verificar sérios problemas com a identificação dos componentes por parte de quem 
faz o abastecimento de material às linhas de montagem ELCB, decidiu-se aplicar um suporte 
visual mais eficiente e de rápida resposta, de modo a facilitar o trabalho da waterspider. 

Inicialmente, os subconjuntos eram colocados identificados na estante, mas sem uma 
organização definida. Isto fazia com que a abastecedora perdesse muito tempo a procurar os 
subconjuntos que precisava, obrigando-a a deslocações desnecessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Situação inicial dos componentes. 

 

Perante este problema, esboçou-se um desenho com a nova organização da estante, em que no 
lado esquerdo encontram-se os subconjuntos de dois pólos, no meio os subconjuntos de 
quatro pólos e do lado direito um local para MTO´s. A estante inferior foi eliminada de forma 
a não provocar lesões. Depois de definida a nova disposição, procedeu-se à definição de cores 
por modelos, que teve como objectivo criar um sinal visual para uma simples identificação de 
cada componente, facilitando a sua localização e diminuir o tempo na rotina waterspider. 
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Figura 23: Situação final. 

 

 

 

 

Contentor vazio 

 

                          Reabastecer ELCB 

Ordem de produção 
 

Figura 24: Esquema de funcionamento do kanban. 

 

A cor não interfere somente com o olhar e com a retina, mas também com a informação 
presente no cérebro. Os nossos olhos conseguem absorver rapidamente muita informação, 
desde que esta lhe seja fornecida de forma adequada. É fundamental, por isso, transformar 
informação relevante para um formato visualmente apelativo. Desta forma, as cores 
escolhidas não foram por acaso. Como se pode verificar, estas são as cores presentes no arco-
íris, formando, assim, um código de cores de identificação espontânea. Para além dessa 
codificação, as etiquetas estão identificadas com toda a informação necessária, como acontece 
com as tranças metálicas, acrescentando-se a fotografia que, neste caso, é justificável e o 
posto em que vai entrar na linha de montagem. 
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Figura 25: Etiquetas Térmico 2P 30/60 para modelo AC-ND-D com código de cor. 

 

Para não ocupar contentores desnecessariamente, no caso dos MTO´s, criaram-se etiquetas 
com velcro, que só são afixadas nos contentores quando existe um pedido para esse material. 
Desta forma, garante-se que não existe um único contentor sem identificação, reduzindo 
consideravelmente a possibilidade de erro. 

Além disto, de forma a facilitar a pesagem e com isto a colocação das quantidades necessárias 
no kanban de subconjuntos, foi colocada uma folha com os pesos e quantidades de cada 
subconjunto na balança, tornando, assim, a tarefa muito mais simples e o WIP facilmente 
controlável. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Balança e folha de pesos  
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Mais tarde, constatou-se que este código de cores poderia ser muito útil colocado por toda a 
área ELCB, contribuindo para uma fácil e clara gestão visual da mesma. O primeiro local a 
identificar foi o modelo a ser produzido em cada uma das linhas de montagens, pois na sua 
ausência a waterspider sentia muita dificuldade em se orientar (Figura 28). Depois de 
reabastecer o material no supermercado não se sabia em que linha se deveria colocar, uma vez 
que já tinha passado algum tempo desde o momento da recolha do mesmo. Esta codificação 
irá ser, futuramente, implementada em toda a área ELCB aquando do desenvolvimento do 
projecto pull. 
 

Figura 27: Linhas de montagem antes da identificação dos aparelhos a produzir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Bandeiras coloridas nas linhas de montagem ELCB. 
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4.5 Troca Rápida de Ferramentas – SMED – e Organização de Layouts do 
Posto de Trabalho 

Neste capítulo, referente às acções englobadas na metodologia SMED, é inicialmente feito 
uma análise das acções e comportamentos praticados pelos afinadores na situação inicial e, no 
final, são descritas as melhorias efectuadas no terreno. 

Este projecto foi iniciado em Setembro de 2008 numa Action Workout (AWO), sendo este um 
exercício usual nas estruturas GE, que contou com a colaboração de operadores de linhas, 
afinador, engenheiro de processos da área, responsável de produção e técnicos de tempos e 
métodos. Nessa sessão, a reunião inicial serviu como brainstorming e todas as ideias foram 
discutidas sem preconceitos e críticas, sendo muitas, mais tarde, aplicadas nas máquinas. Este 
exercício passa por dedicar três dias inteiros à resolução de um determinado problema, sendo 
que, a equipa dedicada a essa tarefa, fica “desligada” do resto da vida fabril, preocupando-se 
apenas com os objectivos a atingir. 

 

Figura 29: Máquina de soldadura. 

 

Descrição da Situação Actual 

De acordo com as referências bibliográficas estudadas, são diversos os elementos que 
contribuem para o desperdício e aumentos de tempo da operação de troca de ferramentas. 
Desde elementos técnicos, como desenhos e normalização de ferramentas ou 
comportamentos/acções das pessoas que executam a operação, até ao layout das máquinas e 
das ferramentas que apoiam a troca das mesmas. Neste sentido é importante demonstrar todos 
os elementos intervenientes na troca de ferramentas na área de soldadura. 

� Dimensão das ferramentas; 
� Localização das ferramentas; 
� Peças de arranque; 
� Afinação/alinhamento da máquina; 
� Movimentos do afinador; 
� Disposição das folhas de parâmetros e acessórios da máquina; 
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Metodologia de Recolha de D ados

Após a análise dos dados, procedeu
forma a padronizar as actividades do afinador na 
máximo possível, desperdícios de tempo existentes
acções internas para acções externas.

No caso estudado, nas linhas de soldaduras, houve uma observação inicial da situação
recorrendo-se a filmagens e fotografias do modo como o afinador
momento da troca de linha.

Após a análise das diversas filmagens, descriminou
realizados pelo afinador da linha.

Assim sendo, estão listados as ac

 

Figura 
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ados  

Após a análise dos dados, procedeu-se a uma reunião com os intervenientes necessários de 
forma a padronizar as actividades do afinador na mudança de linha, eliminando

erdícios de tempo existentes, ou seja, transformar o maior número de 
acções internas para acções externas. 

linhas de soldaduras, houve uma observação inicial da situação
se a filmagens e fotografias do modo como o afinador realizava as suas acções no 

da troca de linha. 

Após a análise das diversas filmagens, descriminou-se todas as acções e tempos medidos 
inador da linha. 

estão listados as acções e tempos na seguinte Figura 30: 

Figura 30: SMED standard work combination sheet. 
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se a uma reunião com os intervenientes necessários de 
mudança de linha, eliminando-se, ao 

ou seja, transformar o maior número de 

linhas de soldaduras, houve uma observação inicial da situação, 
realizava as suas acções no 

se todas as acções e tempos medidos 
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Acções Realizadas 

Neste capítulo são mostradas as acções tomadas com o objectivo proposto de reduzir os 
desperdícios no instante da troca de ferramentas. 

A nível de melhorias pontuais, de forma a facilitar e reduzir os tempos de setup, estas 
centraram-se ao nível de: 

� Aplicação de apertos funcionais, com eliminação de diversos tipos de parafusos e 
respectivas chaves (Figura 31); 

� Normalização de jigs, com alinhamento directo eliminando os ajustes inerentes (poka-
yoke de forma a evitar operações manuais de alinhamento) (Figura 32); 

� Substituição do tipo de parafuso usado nas máquinas por parafusos torcx; 
� Sistema de remoção rápida de viseira (Figura 33); 
� Colocação frontal das torneiras da água para refrigeração (Figura 34); 
� Colocação frontal dos manómetros de pressão de ar (Figura 35); 
� Colocação de engates rápidos nas mangueiras de água (Figura 36); 
� Projectar rampas de alimentação de componentes (Figura 37) (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Aplicação de apertos funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Normalização de jigs. 
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Figura 33: Sistema de remoção rápida de viseira. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Colocação frontal das torneiras da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Colocação frontal dos manómetros. 
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Figura 36: Colocação de engates rápidos nas mangueiras da água. 

 

As primeiras ideias apontavam já para o uso de sistemas poka-yoke, como forma de eliminar a 
necessidade de demoradas afinações. O perfil redondo das peças de encaixe é propício a 
afinações constantes já que estas peças têm 360º de afinação possível. Ao mesmo tempo, 
experimentavam-se ideias que permitiriam reduzir as operações que implicassem movimentos 
desnecessários do operador tais como: o corte de água era feito nas traseiras da máquina, o 
ajuste de ar na lateral da mesma, a viseira tinha de ser desapertada manualmente, a água nos 
tubos jorrava para a mesa e tinha de ser limpa, etc. 

Passos para redução de tempos de setup nas máquinas: 

� Eliminação dos desperdícios nas operações de mudança de setup; 
� Criação de um carro com todas as ferramentas, jigs, eléctrodos e material de 

manutenção para efectuar uma operação completa de mudança; 
� Capa com parâmetros de soldadura a incluir no carro; 
� Eliminar a necessidade de alinhamentos com a introdução de cavilhas de ajuste de 

posição para cada conjunto; 
� Movimentação da viseira por meio de dobradiça, de forma a evitar a retirada da 

mesma para operações de troca de JIG/Eléctrodos; 
� Melhoria no abastecimento da fita de adição de forma à mesma não atrapalhar as 

operações de soldadura; 

Os últimos tempos têm sido de afinação do processo e de consolidação do modo operativo 
através do treino de operadores para as novas instruções. Foi melhorado o processo de anti-
erro com o uso de anéis e pinos de guia que permitiriam que a operação fosse feita por pessoal 
não especializado e ainda projectadas rampas de alimentação de material que estão neste 
momento em fase de criação. 
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Figura 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38
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37: Situação inicial e protótipo das rampas construído.

38: Projecção 3D da opção final que está a ser produzida
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construído. 

que está a ser produzida.  
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5 Outros Projectos na Área da Melhoria de Processos  

Durante o estágio houve, por vezes, necessidade de realizar protótipos para encontrar soluções 
para alguns problemas que iam aparecendo (ANEXO D). Foram também abordados alguns 
temas, solicitados pela empresa, que, apesar de pertinentes, fogem do ambiente deste trabalho 
(ANEXO E), como se pode observar em anexo. 
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6 Resultados Obtidos e Conclusão

Neste capítulo vão ser apresentados os resultados obtidos no projecto. 
uma comparação entre a situação

� Sistema pull; 
� Acções SMED; 
� Gestão Visual. 

 

Produção Pull e Redução de WIP

Os objectivos previstos foram quase todos alcançados na sua totalidade, sendo a redução de 
WIP uma das metas a atingir. Numa situação i
distante dos valores pretendidos para o final do ano de 2009, como se constata no 

 

Gráfico 

 

Na área de soldadura denotou
a administração da empresa a agir, de maneira a reduzir e controlar o WIP da área (

A implementação do supermercado de subconjuntos veio control
desperdícios de produção, cujos resultados foram visíveis e as metas alcançadas com 
estabilidade (Gráfico 3).  
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Obtidos e Conclusão  

Neste capítulo vão ser apresentados os resultados obtidos no projecto. No final s
situação inicial e a situação final após a implementação de

Redução de WIP  

Os objectivos previstos foram quase todos alcançados na sua totalidade, sendo a redução de 
WIP uma das metas a atingir. Numa situação inicial, o WIP de toda a fábrica 
distante dos valores pretendidos para o final do ano de 2009, como se constata no 

Gráfico 2: Evolução do WIP em toda a fábrica. 

dura denotou-se um ligeiro aumento nas seis primeiras semanas, o que levou 
a administração da empresa a agir, de maneira a reduzir e controlar o WIP da área (

A implementação do supermercado de subconjuntos veio controlar o inventário e eliminar 
desperdícios de produção, cujos resultados foram visíveis e as metas alcançadas com 
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No final será efectuada 
após a implementação de:  

Os objectivos previstos foram quase todos alcançados na sua totalidade, sendo a redução de 
o WIP de toda a fábrica está bastante 

distante dos valores pretendidos para o final do ano de 2009, como se constata no Gráfico 2. 

se um ligeiro aumento nas seis primeiras semanas, o que levou 
a administração da empresa a agir, de maneira a reduzir e controlar o WIP da área (Gráfico 3). 

ar o inventário e eliminar 
desperdícios de produção, cujos resultados foram visíveis e as metas alcançadas com 
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Gráfico 3: Evolução do WIP na área da soldadura, especificamente

 

Tabela 3: Reduções percentuais na área de soldadura a partir da sexta semana.

 

Com a implementação do sistema kanban entre as áreas de s

� Redução e controlo 
� Introdução de disciplina no processo;

 

Tabela 4: Resultados obtidos com a implementação de sistema pull.

SOLDADURA  UM

INVENTÁRIO PCS

 

Neste momento, apenas se reduziu stock de 12h para 8h, sendo que o objectivo
todos os processos estabilizados
prazo, para qualquer coisa como 13.000

Pode-se concluir que dificilmente se controla WIP em processo de produção 
introdução da produção por 
sabem o quê, quanto e quando produzir, evitando que sejam feitos produtos não requisitados, 
eliminando perdas por stock
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: Evolução do WIP na área da soldadura, especificamente subconjuntos.

Reduções percentuais na área de soldadura a partir da sexta semana.

SOLDADURA  REDUÇÃO DE INVENTÁRIO 

TOTAL  80,4% 

BLOCK  58,1% 

UNRESTRICTED 86,9% 

Com a implementação do sistema kanban entre as áreas de soldadura e ELCB conseguiu

 de WIP; 
ução de disciplina no processo; 

Resultados obtidos com a implementação de sistema pull.

UM START TARGET RESULT

CS./HR. 27.000 € 20% 20.000

apenas se reduziu stock de 12h para 8h, sendo que o objectivo
todos os processos estabilizados, é de 6h, o que faz com que estes 20.000

para qualquer coisa como 13.000€. 

dificilmente se controla WIP em processo de produção 
introdução da produção por kanban veio controlar o fluxo de materiais, pois os operários 
sabem o quê, quanto e quando produzir, evitando que sejam feitos produtos não requisitados, 

stock e por superprodução. 
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subconjuntos. 

Reduções percentuais na área de soldadura a partir da sexta semana. 

oldadura e ELCB conseguiu-se: 

Resultados obtidos com a implementação de sistema pull.  

ESULT % 

20.000 € 26% 

apenas se reduziu stock de 12h para 8h, sendo que o objectivo, depois de 
s 20.000€ passem, em médio 

dificilmente se controla WIP em processo de produção push. A 
veio controlar o fluxo de materiais, pois os operários 

sabem o quê, quanto e quando produzir, evitando que sejam feitos produtos não requisitados, 



Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e Melhorias de Processo na Área de Produção de Soldadura 

49 

 

Acções SMED – Melhorias de Tempos de Ciclo e de Setup 

Antes de realizada a acção SMED em todas as máquinas de soldadura, partiu-se de um tempo 
de setup de, aproximadamente, 12 minutos por máquina. Depois de eliminadas as operações 
que implicavam movimentos desnecessários dos operadores, conseguiu-se uma redução de 
42,5%. Mais tarde, após a implementação do sistema poka-yoke final, com o uso de anéis e 
pinos guia, foi possível dispensar o recurso a pessoal especializado, passando esta operação de 
setup a ser realizada por qualquer operador. Esta alteração permitiu passar de 12 minutos para 
2 minutos, traduzindo-se numa economia de 81% no tempo de setup (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Resultados obtidos com a acção SMED realizada. 

 

A implementação deste sistema poderá servir de base para todo um trabalho futuro de 
balanceamento de linhas e posterior evolução para um sistema one-piece-flow, algo que não 
era possível com o anterior processo. 

Para fazer face às necessidades das linhas de montagem de ELCB haveria duas soluções: 
afectar ao processo um número superior de recursos humanos ou investir em aumentos de 
produtividade. Considerando que alterações no quadro de pessoal era uma solução não 
perspectivada, houve que encontrar soluções para, com o mesmo número de recursos 
humanos, fazer face às necessidades de inputs da área ELCB. 

Sendo assim, foram construídas rampas de alimentação de material que conduziram a uma 
redução de movimentos/dia em 60%. Esta redução de movimentos equivale a uma diminuição 
de tempo de ciclo de aproximadamente 10%, o que se traduz numa redução de custos de mão-
de-obra de cerca de 30.000€ (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Resultados obtidos com mudança de layout do posto de trabalho. 

SOLDADURA  UM INÍCIO FIM % 

TEMPO DE CICLO €/ANO - € 30.000 € 10% 

MOVIMENTOS/DIA METROS 3000 1200 60% 

 
  

SOLDADURA  UM INÍCIO INTERMÉDIO FIM % 

CHANGEOVER/SETUP MINUTOS 11''02' 6''20' 2''06 81% 
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Gestão Visual na Área 

Considerando que o sistema kanban do supermercado manifestava insuficiências (
que provocavam entropias significativas no processo de abastecimento da área de ELCB, 
decidiu-se identificar os contentores e codificar por cores o que resultou numa diminuição 
drástica das paragens de linha por falta de material e de enganos no material fornecido. Em 
concreto, o processo ganhou disciplina.

 

Gráfico 4: Tempo perdido inicialmente pela 
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que o sistema kanban do supermercado manifestava insuficiências (
que provocavam entropias significativas no processo de abastecimento da área de ELCB, 

entificar os contentores e codificar por cores o que resultou numa diminuição 
drástica das paragens de linha por falta de material e de enganos no material fornecido. Em 
concreto, o processo ganhou disciplina. 

erdido inicialmente pela waterspider no supermercado de soldadura.
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que o sistema kanban do supermercado manifestava insuficiências (Gráfico 4) 
que provocavam entropias significativas no processo de abastecimento da área de ELCB, 

entificar os contentores e codificar por cores o que resultou numa diminuição 
drástica das paragens de linha por falta de material e de enganos no material fornecido. Em 

no supermercado de soldadura. 
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Representação dos Resultados do Projecto 

 

VSM – ESTADO ACTUAL  

 

Figura 39: VSM das melhorias aplicadas. 

 

Tabela 7: Tabela resumo dos resultados iniciais e finais do projecto. 

RESULTADOS GERAIS SITUAÇÃO INICIAL  SITUAÇÃO FINAL  DIFERENÇA 

WIP 27.154 € 13.561 € 50% 

CYCLE TIME (TOTAL VALUE ADDED ) 16,70 s 12,76 s 25% 

LEAD TIME 24 h 12 h 50% 

CHANGEOVER 11 min 2 min 82% 
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Em conclusão: O projecto Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e Melhorias de 
Processo na Área de Produção de Soldadura, realizado na General Electrics Power Controls 
Portugal, implementou um novo dinamismo no sistema produtivo. A reestruturação feita na 
área de soldadura contribuiu para o aumento significativo de produtividade e uma evidente 
redução de WIP aliado à eliminação de desperdícios. 

A resistência à mudança foi o principal obstáculo a enfrentar. Contudo, através do diálogo, da 
formação, da demonstração de resultados e da troca de experiências com aqueles que estão 
diariamente no local, contornou-se este problema, culminando numa relação de confiança 
entre as partes envolvidas. 

Constatou-se, mais uma vez que, envolvendo no projecto todos aqueles que podem contribuir 
directa ou indirectamente para os objectivos que se pretendem atingir, consegue-se a 
motivação certa e a convicção de que todos fazem parte dos resultados. 

Só assim foi possível uma mudança eficaz de mentalidade, cujo o espírito foi a melhoria 
contínua. 

Salienta-se ainda que o trabalho em equipa foi uma mais-valia para este projecto. A 
constituição de uma equipa lean foi determinante. O trabalho colectivo desta equipa permitiu, 
em resultado das competências individuais de cada elemento, alcançar as metas a que cada um 
se propôs. 

Pessoalmente, considero a experiência vivenciada gratificante, já que permitiu aplicar com 
êxito conhecimentos adquiridos, na esfera académica, num ambiente industrial, não 
esquecendo o contacto, sempre enriquecedor, com a vertente humana. 
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ANEXO A  
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Figura 40: Fluxograma de materiais e informação. 

Figura 41: Layout do piso 0 da fábrica. 
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Figura 42: Layout do piso 1 da fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Aplicação de Técnicas de Lean Manufacturing e Melhorias de Processo na Área de Produção de Soldadura 

58 

ANEXO B  
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VSM – Value Stream Mapping 

 

Figura 43: VSM estado inicial. 
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Figura 44: VSM estado actual. 
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ANEXO C  
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Gestão de Materiais 

 

Tabela 8: Tabela de quantidades previstas para 2009 de subconjuntos. 

TYPE SKU LOCAL CODE QUANT % 

THERMAL SYSTEM  40140076 PSQ1019C5 325401 19% 

MAGNETIC SYSTEM 40140032 PCE030NFN 188895 30% 

THERMAL SYSTEM  40140078 PSQ1021C5 147087 39% 

NEUTRAL SYSTEM 40152885 PKM1005C16 140603 47% 

NEUTRAL SYSTEM 40152884 PKM1004C22 108467 53% 

THERMAL SYSTEM  40140075 PSQ1018C5 100475 59% 

THERMAL SYSTEM  40140071 PSQ1011C5 96448 65% 

MAGNETIC SYSTEM 40158506 PCB0201C3 76664 69% 

THERMAL SYSTEM  40140074 PSQ1015C5 70300 73% 

NEUTRAL SYSTEM 40152883 PKM1006C11 70300 77% 

MAGNETIC SYSTEM 40158511 PCB430AC1 53512 80% 

NEUTRAL SYSTEM 40152886 PKM1004C19 49029 83% 

MAGNETIC SYSTEM 40158507 PCB0201C5 47583 86% 

MAGNETIC SYSTEM 40158508 PCB430SC1 34616 88% 

MAGNETIC SYSTEM 40158512 PCB460AC1 21712 89% 

MAGNETIC SYSTEM 40158509 PCB460SC1 21385 91% 

MAGNETIC SYSTEM 40140025 PCB0202C9 20413 92% 

MAGNETIC SYSTEM 40140034 PCE430NCN 20339 93% 

MAGNETIC SYSTEM 40140022 PCB0202C5 19784 94% 

MAGNETIC SYSTEM 40140023 PCB0202C7 18638 95% 

MAGNETIC SYSTEM 40140035 PCE460NCF 17796 96% 

THERMAL SYSTEM  40140077 PSQ1020C7 10933 97% 

THERMAL SYSTEM  40140073 PSQ1015C13 10933 98% 

MAGNETIC SYSTEM 40140033 PCE260NFN 8158 98% 

MAGNETIC SYSTEM 40140027 PCB290SC1 6368 98% 

MAGNETIC SYSTEM 40140036 PCE460NCN 5932 99% 

NEUTRAL SYSTEM 40140041 PKM1005C4 5236 99% 

MAGNETIC SYSTEM 40140024 PCB0202C8 5236 99% 

THERMAL SYSTEM  40140072 PSQ1013C9 5236 100% 

MAGNETIC SYSTEM 40140026 PCB290AC1 4565 100% 
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Figura 45: Layout estante. 

 

Tabela 9: Número de contentores por referência necessário par manter fluxo contínuo do kanban. 

SUBCONJUNTOS 
# CONTENTORES 

QT. 2 LINHAS  FLUXO TOTAL  CORRIGIDO  
40140076 T 4P 10/30 12 6 18 18 
40140032 M 2P-4P 10/30 ND 8 4 12 12 
40140078 T 4P 30/60 12 6 18 18 
40152885 N 2P 10/30-15/45 6 3 9 12 
40152884 N 4P 10/30 4 2 6 6 
40152883 N 2P 30/60 4 2 6 6 
40140074 T 2P 30/60 4 2 6 6 
40140071 T 2P 15/45 4 2 6 6 
40158506 M 2P 15/45 S 4 2 6 6 
40152886 N 4P 30/60 4 2 6 6 
40158507 M 2P 30/60S 4 2 6 6 
40158508 4P 10/30 S 4 2 6 6 
40158511 4P 10/30 AC 4 2 6 6 
40158512 4P 30/60 AC 4 2 6 6 
40158509 4P 30/60 S 4 2 6 6 
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Tabela 10: Tipos de modelos de disjuntores, actividade e quantidades de subconjuntos. 

MODELOS PEÇAS/H @120 
SUBCONJUNTOS 

1 DIA QT. 
 

QT. SAP 

2P 

MTO 10/30 AC 79 632 
T 
M 
N 

MTS 10/30 ND SUBCONTRATO 350 
1 T 350 40140075 
2 M 700 40140032 
1 N 350 40152885 

MTO 15/45 AC 74 592 
T 
M 
N 

MTS 15/45 S 73 584 
1 T 584 40140071 
1 M 584 40158506 
1 N 584 40152885 

MTO 30/60 AC 73 584 
T 
M 
N 

MTO 30/60 ND 92 736 
T 
M 
N 

MTS 30/60 S 72 576 
1 T 576 40140074 
1 M 576 40158507 
1 N 576 40152883 

MTO 5 AC 85 680 
T 
M 
N 

MTO 60/90 AC 42 336 
T 
M 
N 

MTO 60/90 S 40 320 
T 
M 
N 

4P 

MTS 10/30 AC 50 400 
3 T 1200 40140076 
1 M 400 40158511 
1 N 400 40152884 

MTS 10/30 ND 59 472 

3 T 1416 40140076 
3 M 1416 40140032 
1 M 472 
1 N 472 40152884 

MTS 10/30 S 47 376 
3 T 1128 40140076 
1 M 376 40158508 
1 N 376 40152884 

MTS 30/60 AC 44 352 
3 T 1056 40140078 
1 M 352 40158512 
1 N 352 40152886 

MTO 30/60 ND 53 424 
T 
M 
N 

MTS 30/60 S 42 336 
3 T 1008 40140078 
1 M 336 40158509 
1 N 336 40152886 
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Tabela 11: Cálculos kanbans subconjuntos. 

MODELO Qt. Diária 
@120 

Qt. 2 
Dias 

(media 5 
meses) 

CONTENTORES 
NOVA Qt. NOVA 

Qt./Kanban 
SAP   # CORRIGIDO 

40140076 T 4P 10/30 2400 2369 18 140 2520 
40140032 M 2P-4P 10/30 ND 1416 1954 12 120 1440 
40140078 T 4P 30/60 2064 1543 18 120 2160 
40152885 N 2P 10/30-15/45 584 1504 6 100 600 
40152884 N 4P 10/30 832 778 6 100 600 
40152883 N 2P 30/60 576 709 6 100 600 
40140074 T 2P 30/60 576 676 6 140 840 
40140071 T 2P 15/45 584 656 6 140 840 
40158506 M 2P 15/45 S 584 512 6 100 600 
40152886 N 4P 30/60 688 492 6 100 600 
40158507 M 2P 30/60S 576 453 6 100 600 
40158508 M 4P 10/30 S 376 352 6 50 300 
40158511 M 4P 10/30 AC 400 268 6 50 300 
40158512 M 4P 30/60 AC 352 255 6 50 300 
40158509 M 4P 30/60 S 336 232 6 50 300 

 

Tabela 12: Cálculos kanbans subconjuntos para subcontrato. 

MODELO QT. DIÁRIA 
@120 

QT. 2 
DIAS 

(MEDIA 5 

MESES) 

CONTENTORES 
NOVA QT. NOVA 

QT./KANBAN  
SAP   # CORRIGIDO 

40140032 M 2P-4P 10/30 ND 700   2 350 700 
40152885 N 2P 10/30-15/45 350   1 350 350 
40140075 T 2P 10/30 350   2 175 350 
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Tabela 13: Cálculos kanbans tranças. 

Mtrl No Local Mtrl No   KB novo @ 140 Trança Metálica #2 linhas  dias 

40154759 PLZ2302C1 1200 x 2 2400 153 Térmico 2P-4P 3060 2248 1,1 

40154339 PLZ2508C1 1500 x 2 3000 187 Neutro 2P 1030-1545-3060 2745 1,1 

40052287 PLZ2201C1 1500 x 2 3000 183 Térmico 4P 1030 2683 1,1 

40140345 PLZ2234C1 1500 x 2 3000 183 Térmico 4P 1030 2683 1,1 

40140343 PLZ2205C1 1000 x 2 2000 433 Magnético 2P-4P 1030 (br) 6348 1,1 

40154951 PLZ2303C1 700 x 2 1400 86 Térmico 2P 1545 1261 1,1 

40071132 PLZ2235C1 800 x 2 1600 103 Térmico 2P 1030 1503 1,1 

40154338 PLZ2507C1 800 x 2 1600 103 Térmico 2P 1030 1503 1,1 

40154341 PLZ2510C1 500 x 2 1000 61 Neutro 4P 1030 894 1,1 

40078938 PLZ2206C1 450 x 2 900 57 Magnético 4P 1030 AC-S 836 1,1 

40078937 PLZ2204C1 450 x 2 900 57 Magnético 4P 1030 AC-S 836 1,1 

40154929 PLZ2224C2 400 x 2 800 51 Magnético 4P 3060 AC-S 740 1,1 

40154924 PLZ2223C2 400 x 2 800 51 Magnético 4P 3060 AC-S 740 1,1 

40154340 PLZ2509C1 450 x 2 900 54 Neutro 4P 3060 797 1,1 

40158497 PLZ2214C2T 700 x 2 1400 84 Magnético 2P 3060 S 1231 1,1 

40158492 PLZ2216C2F 700 x 2 1400 84 Magnético 2P 3060 S 1231 1,1 

40158499 PLZ2225C2F 400 x 2 800 51 Magnético 4P 3060 AC-S 740 1,1 

40158498 PLZ2208C1F 450 x 2 900 57 Magnético 4P 1030 AC-S 836 1,1 

40158496 PLZ2219C1T 700 x 2 1400 85 Magnético 2P 1545 S 1246 1,1 

40158491 PLZ2220C1F 700 x 2 1400 85 Magnético 2P 1545 S 1246 1,1 

40158501 PLZ2211C1T 900 x 2 1800 108 Magnético 4P 1030-3060 AC-S 1583 1,1 
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Tabela 14: Cálculos kanbans Componentes 
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ANEXO D  
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Redução de Scrap nos Térmicos 

Relativamente à Figura 46, Erro! A origem da referência não foi encontrada.este protótipo 
foi produzido para eliminar defeitos nos subconjuntos da família dos térmicos. Estes, por 
serem frágeis, ao serem colocados em contentores danificavam-se, o que levava as peças a 
serem rejeitadas mais tarde. Foi neste contexto que foi proposto que se projectasse uma 
solução para um melhor acondicionamento dos materiais. Na Figura 47está representado de 
forma mais detalhada a solução encontrada. 

 

Figura 46: Protótipo de posto de montagem para eliminação de scrap nos térmicos e novos layouts. 
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Figura 47: Calha de suporte para térmicos. 

 

Figura 48: Armário para calhas de tármicos. 
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ANEXO E  
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Implementação de Controlo Estatístico de Processo 

Neste capítulo, faz-se apenas uma breve apresentação do projecto, pois este não está 
directamente ligado com o tema abordado na tese, mas ocupou bastante tempo de trabalho. 

Um dos objectivos básicos da cultura da qualidade é educar o profissional a confiar menos no 
feeling e a trabalhar preferencialmente com dados. Ao contrário do que possa parecer à 
primeira vista, essa postura não reprime a criatividade, mas desenvolve-a. Dispor de 
informações reais, modifica a forma de encarar os problemas, pois em vez de se procurar 
soluções por "tentativa e erro", pode-se analisar a questão de forma sistemática e projectar 
uma solução.  

O objectivo deste trabalho foi controlar o processo de soldagem por brasagem de vários tipos 
de soldadura existentes nos diferentes subconjuntos.  

Anteriormente, os testes executados não davam um resultado quantitativo, o que poderia 
induzir em erro. Para se perceber se uma soldadura estava realmente bem-feita, os operadores 
faziam arrancamentos manuais, com o auxílio de simples alicates. Deste modo, este projecto 
nasceu da necessidade de se ter dados fiáveis que permitam enfrentar os problemas de forma 
científica e não através de dados empíricos que, não são mais do que interpretações pessoais 
de quem faz os testes, ou seja, o “parece que está bem” foi um dos estigmas que se quis 
combater desde o princípio.  

O Controlo Estatístico de Processo é uma ferramenta da qualidade utilizada nas indústrias e 
nos processos produtivos com o objectivo de aumentar a economia evitando desperdícios de 
matéria-prima e outros produtos de industrialização. 

O processo de soldagem irá, futuramente, ser controlado por cartas de controlo. Deste modo, 
houve necessidade de recolher dados para determinar a faixa de tolerância e a linha média do 
processo através do estudo de histogramas. 

O primeiro passo foi avaliar o tipo de soldaduras existentes nos vários de subconjuntos, 
chegando à seguinte conclusão: 

 

Tabela 15: Tipo de soldadura em cada um dos subconjuntos. 

SOLDADURA  
TRANÇA AO 
CONTACTO 
MÓVEL 

TRANÇA AO 
SHUNT 

TRANÇA À 
PISTA DE 
ARCO 

TRANÇA AO 
BIMETAL  

PISTA DE 
ARCO AO 
BIMETAL  

TRANÇA AO 
BORNE 

TRANÇA À 
BOBINE 

TÉRMICOS X X X X X X   

MAGNÉTICOS X   X     X   

NEUTROS           X X 

 

A partir deste momento, começou-se a identificar que tipos de tranças entravam em cada 
subconjunto, chegando-se às matrizes  

 

Depois de se ter esses dados, deu-se início aos ensaios de tracção. Visto ser um projecto 
totalmente novo, foi necessário investir várias horas para perceber o funcionamento da 
máquina e a melhor forma de ensaiar cada um dos tipos de soldadura. 
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Figura 49: Máquina de ensaio de tracção. 

 

A partir do momento em que se definiu a velocidade do ensaio e que tipos de fixações se 
utilizariam em cada um deles, iniciou-se a recolha de valores para futuro estudo (Figura 50). 
Nesta fase do projecto foram realizadas Instruções de Trabalho para cada um dos testes a 
realizar (Figura 51) 

Depois de realizados todos os ensaios possíveis com as fixações que existiam, foram feitos 
histogramas para verificar a distribuição dos dados. 

Após a análise dos histogramas, verificou-se que o processo não estava ainda controlado. No 
presente momento, este projecto ainda não está finalizado, tendo sido encomendadas fixações 
mais adequadas para o tipo de testes a efectuar, reduzindo assim a variabilidade do mesmo. 
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Tabela 16: Matriz tranças metálicas vs. conjuntos 
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PLZ2201C1 40052287 TRANÇA 3,6MM2 L77MM BR
1

PLZ2202C1F 40153728 TRANÇA 3,5 mm2 L=77mm PT (teflon)
1 1

PLZ2203C1T 40158494 TRANÇA PLZ2203C1T
1

PLZ2204C1 40078937 TRANÇA 5,25MM2 L=130 BR
1 1

PLZ2205C1 40140343 TRANÇA 5,1MM2 L=61MM BR *
1

PLZ2205C2 40154920 TRANÇA CONJUNTO 2X mat_prima
1

PLZ2206C1 40078938 TRANÇA 5,25MM2 L=110MM VE 
1 1

PLZ2207C1T 40140344 TRANÇA PLZ2207C1 3,5mmX77mm AZ
1 1

PLZ2208C1F 40158498 TRANÇA PLZ2208C1F
1 1

PLZ2210C1F 40158089 TRANÇA PLZ2210C1F
1 1

PLZ2211C1T 40158501 TRANÇA PLZ2211C1T AZ
1 1 1 1

PLZ2212C1 40070030 TRANÇA PLZ2212C1 5,10MM2x10MM AZ
1 1

PLZ2213C2T 40158495 TRANÇA PLZ2213C2T
1

PLZ2214C2T 40155212 CONJUNTO PLZ2214C1+PLZ2218C1
1

PLZ2215C2F 40158490 TRANÇA PLZ2215C2F
1

PLZ2216C2F 40158492 TRANÇA PLZ2216C2F
1

PLZ2219C1T 40158496 TRANÇA PLZ2219C1T
1

PLZ2220C1F 40158491 TRANÇA PLZ2220C1F
1

PLZ2223C2 40154924 TRANÇA CONJUNTO 2XPLZ2223C1 NAT
1 1

PLZ2224C2 40154929 TRANÇA CONJUNTO 2XPLZ2224C1 VE
1 1

PLZ2225C2F 40158499 TRANÇA PLZ2225C2F PT
1 1

PLZ2226C2F 40158500 TRANÇA PLZ2226C2F
2 2

PLZ2227C1T 40158502 TRANÇA PLZ2227C1T PT
1 1

PLZ2228C2 40154928 TRANÇA CONJUNTO 2XPLZ2228C1 PT
1 1

PLZ2229C1 40154333 TRANÇA 2,5mm2 L=50mm VE (TEFLON)
1

PLZ2234C1 40140345 TRANCA 5.1MM2 L=65 MM  PT
1

PLZ2235C1 40071132 TRANCA 2,5 MM2 L=65 MM  VE
1

PLZ2237C1 40154334 TRANÇA 5,1mm2 L=110mm PT (TEFLON)
1

PLZ2241C1T 40158493 TRANÇA PLZ2241C1T
1

PLZ2242C2 40154923 TRANÇA CONJ PLZ2242C1+PLZ2243C1
1

PLZ2302C1 40154759 TRANÇA FASE 5X1 PLANA
1 2 1

PLZ2303C1 40154951 TRANÇA FASE 5,25mm
1

PLZ2305C1 40154952 TRANÇA FASE 2mm
1

PLZ2403C1 40154950 TRANÇA FASE 3,6mm
1 1 1

PLZ2406C1 40154953 TRANÇA FASE 5,1mm
1

PLZ2407C1 40071131 TRANÇA COBRE RED NUA 5.1MM2
1

PLZ2408C1 40154954 TRANÇA FASE 5,1mm
1 3

PLZ2501C1 40154336 TRANÇA 3,5mm2 L=120mm AZ (TEFLON)
1 1

PLZ2507C1 40154338 TRANÇA 3,6mm2 L=105mm BR (SILIFLEX)
1

PLZ2508C1 40154339 TRANÇA 5,1mm2 L=105mm AZ (TEFLON)
1 1

PLZ2509C1 40154340 TRANÇA 5,1mm2 L=170mm AZ (TEFLON)
1

PLZ2510C1 40154341 TRANÇA 3,5mm2 L=360mm AZ (TEFLON)
1

"CONJUNTOS" - TRANÇAS
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Tabela 17: Matriz rolos de trança metálica vs. Tranças metálicas. 
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322029 10072379

65
X

2

322032 10072380 41

322033 10072381 70

322034 10072382 45

322035 10072383 51 36 45

322234 10038264 15
0

11
0

80 10
5

17
0

322235 10038252 50 65

Teflon cable 3,5MM Black - 322236 322236 10038262 77

322239 10038261 77 12
0

36
0

322242 10083617 11
0

322243 10083618 13
0

TEFLON 5,25MM2 BLACK - 322244 322244 10083619 11
0

CABLE TEFLON 5,1  MM NEGRO - 322250 322250 10054307 80 10
0

13
0

65 11
0

322249 10084927 14
0

12
O

12
0

14
0

14
0

12
0

12
0

322251 10072384 80 61 10
0

322520 10038238 77 10
5

CABLE TEFLON 3,5  MM AZUL - 322239 322239 10038261 PLZ2213C1 80

CABLE TEFLON 3,5  MM AZUL - 322239 322239 10038261 PLZ2242C1 61

CABLE TEFLON 3,5  MM AZUL - 322240 322239 10038261 PLZ2214C1 10
0

CABLE TEFLON 4,25 MM NEGRO - 322240 322240 10038265 PLZ2225C1

2X
11

0

CABLE TEFLON 4,25 MM NEGRO - 322240 322240 10038265 PLZ2228C1

2X
15

0

CABLE TEFLON 4,25 MM NEGRO - 322240 322240 10038265 PLZ2243C1 61

Teflon cable 3,5MM Black - 322236 322236 10038262 PLZ2215C1 80

Teflon cable 3,5MM Black - 322237 322236 10038262 PLZ2216C1 10
0

TRANÇA 5.1MM2 BR - 322251 322251 10072384 PLZ2205C1

2X
61

TRANÇA RD 4.25MM2 VE 322231 10038263 PLZ2217C1 80 80 4X
80

TRANÇA RD 4.25MM2 VE 322231 10038263 PLZ2218C1 10
0

10
0

TRANÇA RD 4.25MM2 VE 322231 10038263 PLZ2224C1

2X
11

0

TRANÇA RD 4.25MM2 VE 322231 10038263 PLZ2226C1

2X
11

5
TRANÇA TR  4,25MM2 - 322241 322241 10038266 PLZ2223C1

2X
11

0

TRANÇA 5.1MM2 BR - 322251

SILIFLEX-LITZE 3,60MM2 BLANCO - 322520

TEFLON 5,25MM2 ROJO (322243)

CABLE TEFLON 3,5  MM AZUL - 322239

TEFLON 5,25MM2 WHITE - 322242

FIO TEFLON 0,25 PRETO E ESTANHADO

TRANÇAS - RM

TRANCA NUA 2 MM2 7X3X26 D=0.05 - 322034

TRANÇA COBRE 5.1MM2 REDOND NUA - 322035

Primery wire 2,5 mm red - 322235

CABLE TEFLON 5,1  MM AZUL - 322234

TRANÇA PLANA  COBRE 5X1 - 322029

TRANCA CU S=3.6 6X3X52 D=0.07 - 322032

TRANÇA NUA 5.25 7X12X32 D.05 - 322033
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Figura 50: Tabela de recolha de dados realizados durante os testes. 
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Figura 51: exemplo de uma instrução de trabalho realizada. 

 

 




