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Resumo 

 A 4Lean é uma empresa de aplicações para a indústria. Tem como objetivo 

fornecer os meios para a aplicação dos conceitos Lean nas empresas. Inicialmente tinha o seu 

grande foco na venda de componentes avulso (por exemplo, tubo metálico e juntas de tubo) 

para a criação de estruturas de apoio à indústria, mas ao longo do tempo foi-se moldando a 

diferentes realidades que pediam as estruturas já montadas e que colmatassem as necessidades 

dos clientes.  

 A empresa tem, entre outros, três grandes sistemas, o 4Lean System Plus (o 

chamado sistema quadrado por utilizar principalmente tubo de ferro fundido de perfil 

quadrado), o Mini Wagon System (vagões em cantoneira ou também denominado perfil em 

"L") e o 4Lean System (estruturas compostas principalmente por tubo de perfil circular, em 

ferro fundido e cobertura plástica).     

 O 4Lean System Plus e o Mini Wagon System eram sistemas com grande 

potencial de mercado, mas menos desenvolvidos pela empresa, dando origem a um sector de 

desenvolvimento, o Lean Lab.  

 O Lean Lab é responsável por pesquisar e testar novas matérias-primas e pelo 

desenvolvimento de novas soluções e novos componentes. Foi colocado o desafio de ser o 

responsável deste sector, com o objetivo de aumentar a produtividade do mesmo. As minhas 

principais funções passam por criar métodos de projeto mais expeditos, gerir o trabalho da 

equipa, fazer o planeamento dos projetos, avaliar e melhorar o processo produtivo, criar novos 

componentes e definir os seus preços e, ainda, participar ativamente em projetos de melhoria 

continua (como aplicação de 5S e TQM). 

 A empresa dá uma grande importância à formação constante em conceitos de gestão 

Lean, bem como à realização de conferências e de visitas periódicas de outras empresas às 

suas instalações, permitindo aos seus trabalhadores evoluírem nos seus conhecimentos e 

mostrarem o seu trabalho. 
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Abstract 

The 4Lean is a company for industry applications that aims to provide the means for 

the implementation of Lean concepts in business. Initially, it had the big focus on selling 

loose components (eg , metal pipe and pipe joints) to create structures to support the industry , 

but over time it was needed to face new realities which claimed the structures already 

assembled and that meet the needs of customers. 

The company has, among others, three major systems, 4Lean System Plus (called the 

square system for use mainly cast iron square tube profile), the Mini Wagon System (wagons 

profile bracket or also called "L") and 4Lean System (structures composed primarily of 

circular profile pipe in cast iron and plastic sheeting). 

The 4Lean System Plus System and Mini Wagon were systems with great market 

potential, but less developed by the company, giving rise to a sector development, Lean Lab. 

Lean Lab is responsible for researching and testing new materials and the development 

of new solutions and components. Was set the challenge of being in charge of this sector, with 

the aim of increasing the productivity of the same. The main roles are to create more 

expeditious methods of project, manage the work of the team, making the planning of 

projects, evaluate and improve the production process, create new components and define 

their prices and also actively participate in product improvement projects (such as 

implementation of 5S and TQM). 

The company attaches great importance to constant training in concepts of Lean 

management as well as for conferences and periodic visits from other companies to its 

facilities, allowing their workers envolve their knowledge and show their work. 
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1.Introdução 

1.1. 4Lean  

1.1.1. Breve historial da empresa 

A candidatura da 4Lean Lda, foi constituída a 30-03-2010. A promotora desta 

candidatura encontra-se sedeada na freguesia de Mansores, Arouca, na Rua das Lameiradas 

n.112, ficando a cargo do Engenheiro Nuno Filipe Santos Silva a responsabilidade pela 

gerência 

A principal missão da empresa é apresentar componentes e estruturas que apoiam a 

criação e implementação de soluções Lean. A 4Lean cedo se apercebeu da inexistência no 

mercado português de produtos que possam suportar a melhoria contínua nas empresas, 

nomeadamente, de fornecedores de sistemas modulares de estruturas, comboios logísticos, 

sistemas de gestão visual, embalagens de plástico. Esta marca veio colmatar uma lacuna no 

mercado português de sistemas de apoio ao Lean Manufacturing. 

A aposta nesta marca deu-se primeiro no mercado português através da criação de 

catálogos e presença em feiras portuguesas, como a EMAF na Exponor em 2010. 

No entanto, cedo se conclui que a aposta também se deveria estender ao mercado 

externo, nomeadamente, Itália, Reino Unido e Espanha. A aposta nestes mercados advém pelo 

facto do responsável ter residido nestes países e ter um vasto conhecimento da sua língua e 

mercado.  

Em 2011 a 4Lean exportou para Itália 17% do seu volume de negócios, em 2012 esta 

percentagem aumentou para 45%. 

1.1.2. Internacionalização 

O projeto de internacionalização definido pela 4Lean é um processo pelo qual uma 

empresa incrementa o nível das suas atividades de valor acrescentado fora do país de origem. 

Isto também é realizado através da comparência da empresa e produtos em sítios chave, 

nomeadamente em Feiras Internacionais de Logística. Como montra dos diversos ramos de 

atividade, as feiras transmitem uma visão geral sobre a oferta atual. Permitem identificar as 

principais necessidades e os nichos de mercado com probabilidades de sucesso, levando a que 
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potenciais clientes externos tomem conhecimento dos produtos da empresa em ambientes 

reais. 

A 4Lean investiu na promoção e comercialização dos seus produtos no mercado 

Italiano pelo seu grande conhecimento desse mercado e pelas, já existentes, relações 

privilegiadas com alguns clientes. O início desta internacionalização aconteceu em 2010 sob 

forma de exportações spot, ou seja, venda ocasional de produtos, passando rapidamente para 

uma exportação a médio e longo prazo (venda regular de produtos a clientes externos). 

O investimento na internacionalização da 4Lean continuou em 2011 com a realização 

de visitas mensais e intensificou-se em 2012 com a realização de conferências internacionais, 

nomeadamente, em Gent (Bélgica), em Reggiollo (Itália) e Almada (Portugal). Estas 

conferências, inteiramente patrocinadas pela 4Lean, tiveram bastante sucesso conseguindo 

cativar participantes de empresas bastante conceituadas como Volvo Cars Corporation, Volvo 

Trucks, Daikin, Ducatti, FIAT etc.. 

A 4Lean investiu, ainda, na criação de uma plataforma digital, disponível em 

português, italiano, inglês e espanhol para facilitar o acesso aos seus principais mercados à 

panóplia de produtos fornecidos pela empresa. 

A pesquisa de mercado permitiu identificar três principais concorrentes, a Fasten, a 

Leanteck e aTrilogic 

1.1.3. Produtos 

Os principais produtos comercializados pela 4Lean são os “racks” (estruturas de 

armazenamento e transporte), constituídos por tubos em aço de quatro metros revestidos a 

ABS (copolímero composto por acrilonitrina, butadieno e estireno) que quando utilizados 

com juntas, suportes, rolos e rodízios podem ser convertidos em sistemas modulares em 

comprimento, largura, altura, arquitectura, ergonomia e equipamentos opcionais. Desenhados 

e projetados especificamente para cada cliente podem ser transformados em carros, mesas, 

postos de trabalho etc.  

Estes sistemas podem ser utilizados em quase todo o tipo de indústrias: automóvel, 

civil, têxtil, química, equipamentos etc.  

A comercialização deste tipo de produtos é complementar com a consultadoria em 

Lean, pois a incomparável flexibilidade destes “racks” e sua facilidade de utilização por 

todos, fazem com que seja a ferramenta indispensável para a implementação de uma política 
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Lean. A criatividade que os produtos associados à 4Lean permitem, transforma-se numa 

ferramenta eficaz e concreta para a instauração de uma dinâmica permanente de mudança. 

Para além dos racks, a 4Lean comercializa ainda caixas plásticas, sistemas de gestão 

visual e comboios logísticos.  

A adoção progressiva de acondicionamentos sempre mais pequenos, contendo cada 

vez menos peças, permite a redução da dimensão dos supermercados intermédios nas secções 

operativas e os flowracks, por conseguinte reduções dos desperdícios de deslocação, 

existências, transporte e esperas.  

Deste modo promove uma redução dos ativos circulantes (stocks e trabalhos em 

curso): redução dos capitais utilizados, aumento de tesouraria, melhoria do retorno sobre 

investimento (ROI). 

O investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico desempenha, cada vez 

mais, um papel essencial na atividade desenvolvida pela 4Lean, constituindo uma referência 

que se encontra definida ao nível do enquadramento estratégico da empresa. O grande 

propósito prende-se com criar condições para expandir o mercado, através da idealização de 

novas formas, processos e produtos.  

A estratégia de distribuição com a aposta no aumento das vendas de produtos com 

marca própria de maior valor acrescentado para a empresa, e o alargamento a atividades para 

além da consultadoria como é o caso de desenvolvimento soluções para a boa prática Lean 

personalizados a cada cliente, traduz-se na procura constante em acrescentar valor à atividade 

da empresa, progredindo constantemente na sua cadeia de valor. 

1.2. Objetivos propostos 

Para a realização do projeto de estágio, foram impostos os seguintes objetivos: 

1. Aumentar a produtividade do projeto de componentes; 

2. Melhorar o processo de criação de componentes; 

3. Expandir a família de produtos 4Lean System Plus e Mini wagon 

System; 

4. Criação de novos componentes e soluções; 

5. Desenvolvimento do Muro da qualidade. 
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2.Lean Manufacturing 

O Lean Manufacturing está muita em voga nas indústrias dos dias de hoje, face à 

competitividade e à necessidade de uma grande variabilidade e versatilidade para se atender 

rapidamente às exigências de cada cliente. 

O aparecimento do Lean Manufacturing remonta ao Japão, na década de 50, na Toyota 

Motor Company, dentando-se os nomes de dois dos responsáveis, Kiichiro Toyoda e Taiichi 

Ohno(1).  

Logo após a segunda guerra mundial, o Japão encontrava-se com enormes 

dificuldades, principalmente no setor automóvel, devido à escassez de recursos (pessoas, 

espaço, materiais, entre outros). Enquanto isso, a indústria europeia e norte americana tinham 

enormes capacidades e dominavam o mercado(2). Assim, e para se tornar competitiva, a 

Toyota desenvolveu o denominado Toyota Production System, um sistema de inovações 

simples que proporcionava a oferta de uma grande variedade de produtos, elevada qualidade, 

baixo custo e resposta rápida. Este sistema revolucionou a indústria automóvel da época, com 

a sua filosofia de melhoria contínua ou kaizen, baseada na participação ativa de todos os 

trabalhadores com práticas de prevenção, eliminação de erros e desperdício, desenvolvimento 

de sistemas de controlo e de uma produção enxuta ou puxada pelo mercado. 

2.1. Eliminar desperdícios 

Fuji Cho, da Toyota, define desperdício como “tudo o que está para além da mínima 

quantidade de equipamento, materiais, peças, espaço e mão de obra, estritamente essenciais 

para acrescentar valor ao produto” (3). 

A metodologia Lean promove a máxima redução de desperdícios, ou seja, reduzir tudo 

que não acrescenta valor ao produto final. Para tal devem ser desenvolvidas abordagens que 

tornem o processo mais eficaz, implementando ações de melhoria no chão de fábrica que 

envolvam todos os operadores. Por muito que as fábricas tenham diferentes produtos os 

desperdícios encontrados são muito semelhantes. Sendo assim, a Toyota, identificou os sete 

tipos de desperdícios mais proeminentes (Figura 1). 
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Figura 1 - Os sete desperdícios(4). 

2.2. Golden Zone 

De forma a reduzir o desperdício e aumentar a produtividade, a metodologia Lean, 

defende que o operador deve estar a trabalhar nas condições mais favoráveis e sem ter de 

executar grandes movimentações. Como tal, é definida a Golden Zone, a área nobre para ter 

os materiais e ferramentas necessárias na execução das funções. Na Figura 2 é possível 

visualizar a zona ergonómica de trabalho, marcada a verde, definida em altura de sessenta a 

mil e cem milímetros e em variação angular frontal de cinquenta e cinco graus à esquerda e à 

direita. 

 

Figura 2 - Golden zone(4). 
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2.3. Standard work 

“Sem standards, o potencial de melhoria fica muito limitado.”(3) 

O standard work é um padrão de trabalho, que é realizado para registar as principais 

caraterísticas de um processo, como as operações, o layout e os tempos de ciclo. Este padrão 

deve ser efetuado quando um processo está corretamente desenvolvido de forma a ser 

percetível a qualquer operador que necessite de realizar esse processo, tentando evitar erros e 

retrabalho. 

2.4. SMED 

Devido às exigências do mercado e à necessidade da versatilidade das indústrias, a 

frase célebre de Henry Ford “Pode escolher qualquer cor, desde que seja preto” já não se 

aplica. Para que a resposta seja rápida é necessário reduzir o lead time de produção, o tempo 

de setup e o tamanho dos lotes produzidos(3). 

O objetivo do SMED é reduzir as perdas de setup tempo de ajuste e mudança de 

ferramenta, promovendo o aumento da eficiência do equipamento, o aumento da 

produtividade e redução do tamanho dos lotes. Sendo que é necessário definir o setup interno, 

como o trabalho que pode ser realizado com a máquina parada e o setup externo, como o 

trabalho que pode ser efetuado com a máquina em funcionamento. As principais etapas do 

SMED estão descritas na Figura 3.  

 

Figura 3 - Etapas do SMED(4). 
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2.5. Os 5s’s 

É uma metodologia Lean desenvolvida para melhorar a organização do posto de 

trabalho criando um sistema para padronizar o modo como as tarefas são realizadas(4). 

Denomina-se 5s’s porque consiste em 5 passos distintos, sendo a letra “S” a inicial da 

designação dos mesmos (em Japonês). Pode ser visualizado na Figura 4 um resumo de cada 

passo. 

 

 

Figura 4 - Os 5S's(4). 

2.6. Poka-Yoke 

Uma das grandes responsabilidades de quem está envolvido nas operações é entregar 

produtos sem defeito ao processo seguinte. Se for desperdiçado tempo a procurar defeitos e a 

resolvê-los o custo para a empresa é elevado, podendo levar à perda de quota de mercado, 

caso os produtos cheguem ao cliente com defeitos. Para prevenir esses custos, é necessário ter 

um controlo de qualidade rigoroso e identificar defeitos na origem. 
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Um poka-yoke (palavra japonesa que significa “mecanismo anti erro”) ajuda os 

operários a trabalhar facilmente, ao mesmo tempo que elimina problemas associados a 

defeitos, segurança e erros na operação, sem exigir atenção excessiva do operador(3). A 

Figura 5 revela um exemplo de um poka-yoke.  

 

Figura 5 - Poka-Yoke de uma operação(4). 

2.7. Heijunka 

A Heijunka (Figura 6) é um sistema que permite sequenciar as encomendas para 

produção, nivela a entrada de produtos e cria um ciclo que se repete ao longo do tempo. Como 

apresenta um ciclo com sequência lógica pode ser adaptada à organização de projetos à 

medida que entram no sitema. 

 

Figura 6 - Heijunka(4).  



Criação de novas peças para assemblagem em sistemas modulares 

4Lean 9 

 

3.Lean Lab 

Sector da empresa encarregado da investigação de novas soluções, novos componentes 

e testes. No fundo, o sector que imprime mais criatividade e desenvolvimento de projeto de 

componentes. 

É a área de trabalho responsável pela resolução de problemas e desafios propostos 

pelos clientes, logo tem um papel muito importante na captação do interesse dos mesmos pela 

empresa e pelos seus produtos. 

Dada a versatilidade e variabilidade nas estruturas do 4Lean System, o maior foco de 

estudo do Lean Lab é o desenvolvimento e o aumento de produtividade nos componentes e 

soluções do 4Lean System Plus e Mini Wagom System.    

Visto que a empresa realiza visitas periódicas às suas instalações, o Lean Lab, além de 

uma área de trabalho, é uma montra para as novas soluções, possibilitando aos formandos 

visualizar algumas delas e, até mesmo, testá-las.  
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4.Desenvolvimento de produto 

4.1. Modularidade 

Um dos grandes problemas que pode advir da conceção de um novo produto é o 

aumento da complexidade. Esse aumento de complexidade pode levar a custos mais elevados 

de matéria prima, custos mais elevados de mão de obra, aumento de stock com peças 

descontinuadas (os chamados “monos”) e diminuição da flexibilidade e versatilidade da 

resposta rápida a pedidos de clientes.  

Na 4Lean pode dizer-se que existe uma modularidade dentro da modularidade, que se 

representa pelo diagrama da Figura 7. 

 

Figura 7 - Diagrama de variedade de produtos. 

Este diagrama revela que uma quantidade reduzida de matérias-primas dá origem a um 

número mais elevado de subcomponentes e, por sua vez, estes subcomponentes dão lugar a 

variadíssimos componentes distintos. Então, esta modularidade dentro da modularidade 

prende-se no facto de que ao projetar novos componentes já se tem em conta os 

subcomponentes existentes e as matérias-primas disponíveis, variando o número de soluções e 

mantendo o sistema de produção. Além disso, existe um standard relativo a distâncias entre 

furos, o que na área de produção diminui bastante o número de ferramentas necessárias, tal 

como punções e matrizes.   

Onde se verifica com maior ênfase esta modularidade é no sistema 4Lean System Plus. 
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4.2. Fases 

1) Receção 

A receção é a primeira fase do projeto. Nesta fase é explicado o problema ao setor do 

customer service que anota as especificações do cliente e cria um sticker (Figura 8) com o 

número do TR ou BD, o nome do cliente, a data e um descritivo simplificado da especificação 

do cliente. 

 

Figura 8 - Sticker. 

Após a criação e abertura de pasta no sistema informático, esse sticker é transferido 

para o responsável do setor que tem de receber as informações do cliente e preencher um 

formulário de receção para desenvolvimento de produto (Anexo A) 

2) Ideia 

A ideia é a primeira fase de todos os projetos e surge, normalmente, a partir de uma 

necessidade do cliente. Nesta fase é importante identificar bem o problema colocado e pensar 

em várias opções para resolvê-lo. Segue-se o estudo de mercado para visualizar o que já 

existe de semelhante e pensar no processo produtivo necessário para realizar a ideia, passando 

então para a fase do protótipo.  

3) Protótipo 

Nesta fase desenvolve-se a ideia com um esboço inicial, tentando, se possível, manter 

o conceito de modularidade. Recorrendo ao software de desenho Alibre GeoMagic é possível 

fazer o desenho 3D. Passando de seguida a uma ferramenta de custeios de produção, o ERP, 

para dar o preço aos novos componentes. 

4) Teste 

A fase de teste divide-se em duas subfases, uma de testes internos e outra de teste no 

cliente. Antes de ser realizada a segunda subfase são enviados ao cliente os resultados dos 

testes internos sob forma de um documento de TR (Anexo B) que contém a identificação do 



Criação de novas peças para assemblagem em sistemas modulares 

4Lean 12 

 

cliente, da pessoa responsável pelo teste, da data, do número do TR e dos teste realizados, 

bem como, fotos, principais observações e por vezes um vídeo em anexo. 

Por vezes é difícil dissociar a realização de TR's da Orçamentação, processo que seria 

realizado pelo responsável do setor das Aplicações, portanto são realizadas as quatro fases até 

então e, de seguida, é enviado um orçamento ao cliente, contendo a proposta e a respetiva 

fatura proforma. 

5) Divulgação 

É uma das fases mais importantes e por vezes posta de lado. Como o objetivo da 

empresa é aumentar as vendas é preciso anunciar os novos produtos e as novas soluções que 

vão sendo criadas. Primeiramente, é verificado se o componente passou por todas as etapas de 

projeto (Figura 9), marcando com um visto aquando da sua realização. Após ser colocado no 

ficheiro de "Códigos de Produto" (para componentes MTO) ou no software de faturação, 

Singest, (para componentes MTS) o componente pode ser colocado no catálogo e guia de 

soluções. Por último, passa para a publicação online, como fotografia e/ou como vídeo no 

canal 4Lean do Youtube e site da empresa (www.4lean.net). 

 

Figura 9 - Quadro de componentes do DOR. 

6) Melhoria 

Após se realizarem os testes e se avaliarem os resultados, todos os produtos criados 

estão sujeitos em, qualquer altura, a serem melhorados. Várias vezes a melhoria resulta de 
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algum upgrade que o cliente deseja ou da necessidade interna de aumentar a margem de lucro 

no produto.  

4.3. Processo Produtivo 

Dado o conceito de modularidade dentro da modularidade, a 4Lean não necessita de 

uma grande variedade de equipamentos de produção. Este setor é composto por uma 

quinadeira, um corta cantos, uma serra de fita, um engenho de furar e um operador. 

A quinadeira RICO (Figura 10) permite quinar chapa até 10 mm de espessura e 3000 

mm comprimento. Possui um único tipo de punção e 4 matrizes em “V” de diferente ângulo 

de abertura. A quinagem é vantajosa quando é necessário maior resistência do material devido 

à alteração da secção e, consequentemente, ao aumento do momento de inércia(5). 

 

Figura 10 - Quinadeira. 

Com o corta cantos Maqfort (Figura 11) é possível furar por punção (tendo a 4Lean 

disponível um grande leque de punções e respetivas matrizes), cortar barras na guilhotina até 

uma largura máxima de 500 mm e cortar cantos no serra cantos com punção quadrado de 60 

mm de lado. 
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Figura 11 - Corta cantos Maqfort. 

A serra de fita (Figura 12) é utilizada para cortar tubo de perfil quadrado e redondo, 

cantoneira e calha em “U”, com possibilidade de corte com ângulo variável. 

 

Figura 12 - Serra de fita. 

O engenho de furar (Figura 13) é utilizado para situações em que não é possível furar 

por punção. É uma operação mais demorada, logo acarreta maiores custos de produção. 

 

Figura 13 - Engenho de furar. 
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5.Gestão de projetos 

5.1. Gestão Visual 

Uma área de grande foco por parte da empresa é o Visual Management, ou seja, a 

gestão visual. É o tipo de gestão de mais fácil perceção por parte de todos os trabalhadores. 

Dentro desta área na, 4Lean, destacam-se os seguintes elementos: 

OPL - uma OPL é uma lição de como fazer bem contrapondo com o erro mais comum. 

Tudo isto com um processo de gestão visual simples contendo, sobretudo, uma foto do 

processo bem executado, outra do processo mal executado e a correspondente legenda com 

um visto verde e uma cruz vermelha, respetivamente. 

Quadros de área - Quadro identificativos dos resultados diários de cada setor (Figura 

14). Devem ser preenchidos no final de cada dia pelo responsável da respetiva secção e é 

junto destes que se realiza a reunião matinal de 5 minutos. Permite perceber rapidamente 

quais foram os resultados do dia anterior através dos indicadores de produtividade e objetivos 

(KPI's), e se existem ações a realizar através do PDCA. 

 

Figura 14 - Quadro de área. 

DOR - Figura 15 - Reunião diária entre responsáveis dos diversos setores. Ao invés da 

anterior, esta reunião é realizada, não por todos os elementos de um determinado setor, mas 

pelos responsáveis de todos os setores. Permite de uma forma abrangente, avaliar a 
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produtividade de cada setor e as não conformidades existentes, ou seja, os defeitos 

encontrados, pensando e anotando (com data planeada) ações para resolver eliminar esses 

defeitos.  

 

Figura 15 - Templo de DOR. 

PDCA- Plano de ações, onde se colocam as ações a realizar em cada setor, bem como 

o estado de cada ação e a data prevista para a sua finalização.  

Demarcações de área de trabalho - Estas demarcações são, normalmente, 

representadas no chão da fábrica por linhas amarelas (Figura 16) e delimitam as diferentes 

áreas da empresa. Pode, ainda conter elementos adicionais, como bandeiras de identificação, 

rails de proteção, etc.  

 

Figura 16 - Demarcação de área de trabalho. 

Quadro Planeamento - Figura 17 - Quadro da responsabilidade do sector Costumer 

Service para tornar visível a data de entrega dos projetos aos comerciais, os projetos enviados 
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e pendentes e os resultados diários de entrega e objetivos. Junto a este quadro realiza-se uma 

reunião diária de 10 minutos para averiguar se o objetivo está a ser cumprido e verificar se 

existem atrasos. 

 

Figura 17 - Quadro de planeamento. 

Supermercados com identificação - Figura 18 - Todos os componentes produzidos são 

identificados com códigos de sequência lógica para uma fácil identificação do componente. 

Facilita o picking para abastecer a área de montagem. 

 

Figura 18 - Supermercado de abastecimento interno. 
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5.2. Project charter 

É um "projeto gráfico" que tem como objetivo ser realizado num período de tempo 

curto, determinado à partida com auxílio de um cronograma e termina com uma apresentação 

aos clientes, ou principais interessados no desenvolvimento do projeto. 

Para a realização deste tipo de projetos é necessário preencher uma ficha que ficará 

visível a todos para rapidamente se identificar o autor e o objetivo. A 4Lean possui um 

template específico que é apresentado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Ficha para realização do project charter. 

Segue-se a identificação dos clientes, principais interesses e dos riscos e a realização 

do cronograma. Passada essa fase são desenvolvidas as ideias até à apresentação final. 
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6.Projetos desenvolvidos 

6.1. Aplicação dos 5S's 

A aplicação dos 5S's no Lean Lab foi uma medida tomada por todos os colaboradores 

deste sector, e prende-se nos seguintes pontos:  

1. Organização da área de trabalho; 

2. Arrumação de projetos finalizados no supermercado da secção; 

3. Limpeza da área e ferramentas no final de cada dia de trabalho; 

4. Manter essa rotina. 

6.2. Estrutura de separação de lixo 

Foi o primeiro projeto de melhoria contínua executado no estágio. Consistiu em 

utilizar em aproveitar pontas tubo desperdiçadas no corte e construir, com juntas de plástico 

(mais baratas), uma estrutura para separação do lixo com identificação (Figura 20). 

 

Figura 20 - Estrutura de separação de lixo. 

Esta estrutura permitiu separar o lixo para ser reciclado.  
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6.3. Check-list Desenvolvimento de produto 

Desde o desenvolvimento de componentes, passando pelo lançamento da ficha de 

produção (compilação de componentes a produzir disponibilizando o tempo teórico 

despendido na sua produção) e chegando ao componente produzido, foram verificadas várias 

falhas, como falta de cotas críticas, especificação de cordões de soldadura, entre outras. Eram 

contabilizados, em média, 20 relatórios de não conformidades por mês.  

Para evitar essas não conformidades, o retrabalho e o gasto desnecessário de matéria-

prima foi desenvolvida uma check-list para o desenvolvimento de componentes (Figura 21). 

 

Figura 21 - Check List de desenvolvimento de componentes. 

 As vantagens da Check list, foram reveladas pela diminuição, em cerca de 80%, dos 

relatórios de não conformidades por parte da produção ao setor do Lean Lab, responsável pelo 

desenvolvimento dos componentes. Além disso, como a soldadura é um processo externo à 

empresa, o facto da não especificação do cordão de soldadura pode levar a custos adicionais 

que não foram contabilizados na criação do componente, diminuindo a margem no produto 

final. 

6.4. Bandeiras de identificação 

Projeto de gestão visual desenvolvido para uma rápida identificação das áreas de 

trabalho. Este projeto foi concebido através de desperdícios de tubo, o que ainda permitiu a 

reutilização de matéria prima (Figura 22). 

Vistas necessárias para produção

Check List de Desenvolvimento de produto

Preencher com visto à medida que realiza as etapas.

Cordões de Soldadura

Distâncias para operações (quinagem, furação, cortes, etc)

Distância entre furos

Especificação do furo (Diâmetro e tipo)

Espessura

Cotas Críticas (altura, comprimento, largura)
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Figura 22 - Bandeira de identificação de área. 

6.5. Rail de proteção 

Projeto de gestão visual desenvolvido pelo Lean Lab, permite uma rápida e eficaz 

identificação do limite da área de trabalho, bem como impede a passagem de pessoas 

estranhas ao sector pelo meio deste (Figura 23).  

 

Figura 23 - Rail de proteção de área. 
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6.6. Correção da ferramenta ERP 

O ERP é o sistema de informação que integra todos os dados e processos produtivos 

da empresa num único sistema para realização de custeios de produção. Acontecia que, 

anteriormente, as operações não coincidiam com o subcomponente, ou não assimilava todos 

os subcomponentes que compunham o componente final. Foram realizados estudos desta 

ferramenta e corrigidos os erros, tornando o processo de criação de componentes e da ficha de 

produção, muito mais eficiente, compilando tudo automaticamente. Este processo criou um 

redução de, aproximadamente, 1,5 minutos na realização da ficha de produção. 

6.7. Folha de cálculo - flexão de placas 

Como muitas vezes se projetam estruturas com tampos (de madeira, polímero ou 

metal), que irão suportar cargas, é necessário saber qual a espessura da placa, o número de 

apoios e a distância entre eles. Para isso, e com o objetivo de tornar a fase de projeto mais 

rápida e fiável, foi criado um ficheiro em Microsoft Excel com os diferentes materiais de 

tampos e suas principais caraterísticas. Admitindo que o material é uniforme e que a tensão 

sobre os tampos será distribuída uniformemente é possível acelerar o processo de projeto, 

aumentar a margem, reduzir custos e tornar o projeto de dimensionamento mais fiável, 

reduzindo a possibilidade de retrabalho ou alterações ao projeto. Foi definido por questões de 

deformação e estética uma flecha máxima de 5 mm, que, por informação dos fornecedores, se 

encontra dentro do domínio elástico de todos os materiais utilizados pela 4Lean para tampos. 

Para a construção desta ferramenta de cálculo, foram utilizadas as equações [1] e [2], 

representadas de forma esquemática (5) na Figura 24 e na Figura 25, respetivamente. Este 

sistema de flexão de placas foi aproximado à teoria de flexão de vigas, com a simplificação 

verificada na equação [1], pelo facto de ser uma simplificação rápida e colocar o 

dimensionamento do lado da segurança.  

[1]      
   

      
 

 

Figura 24 - Diagrama de flexão de uma barra com carga concentrada. 
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[2]     
   

  
 

 

Figura 25 – Secção de uma barra. 

Vantagens: 

1. Aumento da fiabilidade; 

2. Diminuição do retrabalho; 

3. Diminuição dos custos de matéria-prima por sobredimensionamento; 

4. Diminuição do tempo de projeto; 

5. Aumento da produtividade. 

6.8. GradeLec 

Um projeto de melhoria contínua que se adequa à prática dos 5S's no armazém. 

Grades, em tubo de perfil quadrado (de 40 mm de lado e 2 mm de espessura), que podem ser 

empilhadas facilmente com o empilhador e que permitem arrumar matéria-prima de maiores 

dimensões. 

Na fase da ideia foram feitos vários desenhos e definidas as medidas da grade. Depois 

de aprovadas foi necessário criar um folha de cortes (Figura 26) para enviar para o setor das 

aplicações, de modo a saberem quais as medidas a que os tubos teriam de ser cortados e 

furados. 
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Figura 26 - Lista de cortes de tubo. 

Após passar a fase da ideia e como era um projeto interno, produziu-se e testou-se um 

protótipo com 1000 kg (Figura 27). 

Ref. Elemento QTD. CORTES (mm):

T-4020 4 491 10 80 268 338 411 481

T-4020 2 90 30

T-4020 2 446 30 416*

T-4020 4 90 10

Ref. Elemento QTD. CORTES (mm):

T-4020 4 403 34 369

T-4020 2 1913 34 282 352 922 992 1561 1631 1879

T-4020 3 1909 30 919 989 1879

Ref. Elemento QTD. CORTES (mm):

T-4020 2 540 74* 240 310 466*

T-4020 2 202 30 172*

Ref. Elemento QTD. CORTES (mm):

Ref. Elemento QTD. CORTES (mm):

Dimensões criticas:

Comprimentos

Diagonais

Furações (mm)

Larguras
Furações (mm)

Braço

Desenhos 3D

Furações (mm)

Alturas

Tempo teórico:

Desperdicio teórico:

Estrutura:

Data:

ASS. (responsável pelo corte e furação):

Cliente:

Orçamento:

GRADELEC

09-10-2013

* furo na face de cima

* furo na face de cima

* furo na face de cima

Interno

Furações (mm)

Data de entrega:



Criação de novas peças para assemblagem em sistemas modulares 

4Lean 25 

 

 

Figura 27 - Teste de carga estático do protótipo da Grade. 

Em conjunto com as grades, foi desenvolvida uma base com rodas, onde se podem 

empilhar e movimentar as grades com matéria-prima. Esta base possui seis rodízios de 

capacidade de carga estática 400 kg cada, o que perfaz uma capacidade de carregamento total 

de 2400 kg. Por questões de segurança e atrito de rolamento essa carga total reduz-se para 

1600 kg, com um coeficiente de segurança de 1,5.  

As grades e a base foram aprovadas e produzidas, apresentando-se na Figura 28 uma 

imagem de grades empilhas na base com rodas. 

 

Figura 28 - Grades empilhadas na base. 
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6.9. Heijunka 

A heijunka (Figura 29) foi desenvolvida para organização dos projetos, permitindo, de 

forma rápida arrumá-los por secção e fase de desenvolvimento. Consegue-se, assim, 

identificar rápida e facilmente o estado de desenvolvimento de cada projeto, bem como 

localizar o respetivo processo em papel pela divisão da heijunka por secções de produtos. 

 

Figura 29 - Heijunka. 

6.10. Sistema de sucata (Poka-Yoke) 

Foi criado um supermercado de pontas de tubo, onde se colocam, por intervalo de 

medidas, parte dos tubos que sobram do corte e podem ser reaproveitados. Em conjunto com 

este supermercado foi criado um sistema de separação de sucata (Figura 30), com base na 

teoria poka-yoke. Com este sistema foi possível evitar que restos de tubo e rolos com as 

dimensões mínimas de reutilização fossem colocados na sucata.  
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Figura 30 - Sistema de sucata Poke-Yoke. 

Vantagens: 

1. Diminuição de tempo na separação; 

2. Sistema sem necessidade de objetos de medição adicionais; 

3. Redução do desperdício. 

6.11. Criação de processo padrão de teste de rodízios 

O Standard Work é um princípio definido pela cultura Lean para registar as principais 

caraterísticas de um processo. Para evitar erros e tornar o processo mais fiável foi criado um 

padrão de trabalho para o processo de teste de rodízios (Anexo C) 

Vantagens: 

1. Aumenta a fiabilidade do processo; 

2. Diminui o retrabalho. 

6.12. Criação de palete de pesos 

Quando eram necessários testes de tração, para medir a força de arrasto, de vagões 

com carga, a empresa deparou-se com um problema, como constituir essa carga. Inicialmente, 

eram colocadas paletes do supermercado e pesadas as caixas para calcular o peso que estaria 
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em cima do vagão, o que tornava um processo que seria simples num processo demorado. 

Posto isto, o Lean Lab avançou com uma solução de criar duas meias-europalete (dimensões 

800 mm por 600 mm) com massa padrão de 400 kg. Como se verifica pela Figura 31, esta 

solução é constituída por rodas, obsoletas, de massa média 1,350 kg, e permite variar o peso 

total variando o número das mesmas.  

 

Figura 31 - Palete padrão de pesos (400Kg). 

Esta solução permitiu reduzir o tempo de preparação do teste em, aproximadamente, 5 

minutos, o que representa uma grande mais-valia. 

6.13. Novos componentes 

Ao nível dos novos componentes, pode dizer-se que o trabalho foi muito produtivo, 

conseguindo-se estender o leque de componentes em grande escala. 

Apresentam-se na Tabela 1, 6 dos 95 componentes criados, com o código e a respetiva 

descrição simplificada, encontrando-se os restantes no Anexo D. 
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Tabela 1 - Componentes criados. 

Código Descrição Simplificada 

CL-ER3 Canto L elevado comprido 

BR-7 Corpo Braço com chapa comprida 

C-PGQ Chapa c/ tubo quadrado p/ elevação 

CU-ER Base Rodízio reforçada 3 saídas 

CT-2GPD Junta L c/ canto palete Direito 

CT-E2 Canto elevado comprido 

 

Em todos os componentes, foram utilizados diversos subcomponentes, alguns já 

existentes e outros que também foram desenvolvidos, nos quais são contabilizadas as 

operações e matérias primas utilizadas. Nas figuras seguintes (Figura 32 e Figura 33), é 

possível visualizar um extrato do ficheiro ERP que demonstra essa contabilização.  

 

Figura 32 - Extrato da lista de subcomponentes do ERP com as quantidades de matéria prima 

correspondentes. 
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Figura 33 - Extrato da lista de subcomponentes do ERP com a quantidade de operações a que estão sujeitos. 

Para cada componente e subcomponente é, ainda, necessário criar uma ficha pra 

produção. A Figura 34 permite visualizar um exemplo da ficha dos componentes, contendo o 

desenho e uma lista dos subcomponentes constituintes, e na Figura 35 é possível observar um 

exemplo da ficha de subcomponentes, com desenho, matéria prima e operações envolvidas na 

sua produção. 
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Figura 34 - Ficha de Componente (J-RO3). 

   

Figura 35 - Ficha de Subcomponente (CNT45). 
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Houve, ainda, um grande foco no estudo do processo produtivo ideal para cada 

componente, no sentido da redução de custos de produção. Como por exemplo: 

1. Qual o comprimento mínimo de chapa a quinar, para compensar a produção 

interna de cantoneira? 

2. Qual o comprimento mínimo de chapa a quinar, para compensar a produção 

interna de calha em “U”? 

Conhecendo a capacidade máxima da quinadora (3 m de comprimento) e recorrendo a 

um processo iterativo, através da ferramenta ERP, foi possível responder às perguntas acima 

colocadas. De seguida, apresentam-se as respostas finais, após o processo iterativo de cálculo: 

1. O comprimento mínimo é de 2 metros. Para este comprimento o custo de 

produção da cantoneira comprada e cortada  é de 3,78 €. Para o mesmo 

comprimento, a chapa decapada quinada, contabilizando o corte, tem um custo 

de 3,65 €. Representa uma melhoria de, aproximadamente, 3,5% numa única 

cantoneira. 

2. Da mesma forma que a resposta anterior o comprimento mínimo é de 2 metros. 

Neste caso, não foi apenas melhorado processo produtivo, mas também a 

matéria-prima. O custo de uma calha em U (altura de 40 mm e largura de 80 

mm) em ferro fundido decapado de 2 mm de espessura, incluindo compra e 

corte, assentava nos 6,32 € mas ainda tinha de se incluir o custo de zincagem e 

furação no engenho de furar (operação lenta e de custo elevado). Alterando a 

matéria prima para chapa galvanizada, também de 2 mm de espessura, verifica-

se que o custo de produção desce para 6,25 €, ainda com a vantagem de não 

necessitar de zincagem e poder ser furada por punção (operação mais rápida e 

de menor custo) antes da quinagem.  

6.14. Desenvolvimento de um Project Charter 

Após conhecer o funcionamento base da empresa, foi solicitada a realização de um 

project charter no âmbito dos vagões produzidos em cantoneira, com o objetivo de criar 

soluções que reduzissem os custos e aumentassem a produtividade. Foi então realizada a ficha 

de apresentação do projeto (Figura 36). 
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Leanop© 2008  all rights reserved

Leanop© 2008 todos os direitos reservados 

Project Charter
Título Projecto:  Mini Wagon                                                                              

Objetivo: Expandir família de produtos

Melhorar a margem

Coordenador do Projeto: João Nogueira Equipa

Patrocinador do Projeto: Luís Moura Nome Departamento Ocupação

Business Case:

• Aumentar produtividade

• Aumentar as vendas

• Baixar custo

João Nogueira Lean Lab

Luís Moura Responsável 

4Lean

Nuno Silva Comercial

Clementina Dinis LMS

Claúdia Marques Operações

Âmbito do Projeto: 

Mini Wagon: -perfil em L ou cantoneira

-processo produtivo

-Divulgação (marketing)

Indicadores e Objectivos:

Indicador Objectivo

Custo Produtividade, nº 

de novas soluções

aumentar

Recursos Necessários: Sistema 

informático (orçamentos e desenho);

Material para implementação.

Qualidade Furação/ soldadura método

Nivel de serviço

Moral

Plano: Reduzir custos, aumentar produtividade, implementar, testar e divulgar

Data:     Facilitador do Projecto                                                                 Patrocinador do Projeto

04/10/2013                                         João Nogueira                                                             Luís Moura

 

Figura 36 - Ficha de apresentação do project chater. 

De seguida seguiram-se a avaliação dos principais clientes (internos) e seus interesses, 

através da matriz de Stackeholders (Figura 37),a avaliação de riscos do projeto (Figura 38) e a 

realização do cronograma de planeamento (Figura 39). 

 

Figura 37 - Matriz de Stakeholders. 
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Figura 38 - Análise de riscos. 

 

Figura 39 - Cronorgrama de planeamento. 

Foram desenvolvidas as ideias e dados os custos a três soluções, enumeradas de 

seguida: 

1. Tall mini wagon - vagão elevado. 

2. Europalette mini wagon - vagão para transportar paletes de dimensões externas 

1200 por 800 mm. 

3. Fork lift free - vagão sem suporte à entrada para ser carregado por um porta 

paletes. 
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No tempo determinado não foi possível desenvolver o protótipo, então a apresentação 

só continha alguns desenhos em folhas de rascunho, dando maior foco ao custo. 

Este projeto terminou, então, com uma apresentação aos clientes internos. As 

conclusões podem ser visualizadas na Figura 40. 

 
20

20

 Novas soluções; 

 Tall mini wagon a - €;

 Palete mini wagon até cerca de 400 kg;

 Palete mini wagon config. diamante –

“preço €”- 35% inferior ao Base wagon.

 Palete mini wagon config.quadrada –

“preço €”- 30% inferior ao Base wagon.

 Protótipo não desenvolvido

 Forklift free sem melhorias

Fase da divulgação não executada.

 

Figura 40 - Conclusões do Project charter1. 

  

6.15. Novas soluções 

As novas soluções são todas aquelas que vão sendo criadas e colocadas no guia de 

soluções para o comercial mostrar aos clientes. 

Ao longo do estágio foram desenvolvidas várias soluções novas, mas nem todas foram 

colocadas ao serviço dos comercias. Algumas foram desenvolvidas especificamente para um 

dado cliente, outras ainda não foram colocadas no guia de soluções e três delas já foram 

colocadas no guia e vendidas. Essas três soluções, tiveram uma primeira fase de 

desenvolvimento no project charter, de seguida foram desenvolvidos os protótipo, testados, 

melhorados e colocados no guia de soluções. 

                                                 
1
 Os preços não são apresentados por questões de sigilo profissional. 
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Seguidamente são enumeradas as três soluções, com as principais caraterísticas de 

cada uma: 

1. Tall mini wagon - Figura 41 - um vagão em cantoneira, para o qual foram 

necessários novos componentes, que tem possibilidade de ser inserido no 

comboio logístico e permite uma altura ergonómica de carregamento. Foi 

testado com carga máxima de 150 kg e mostrou-se estável e fácil de 

transportar. Além disso é de salientar que é uma solução económica. 

 

Figura 41 - Tall mini wagon. 

2. Multishelve mini wagon - Figura 42 -vagão que utiliza o mesmo sistema do 

anterior para criar elevação, mas é normalmente utilizado com várias 

prateleiras para arrumação por níveis da carga a transportar. 
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Figura 42 - Multishelve mini wagon com 2 níveis. 

 

3. Europalette mini wagon - Figura 43 - Vagão de medidas externas 1200x800 

mm para transportar paletes. Após teste verificou-se que permitia uma carga 

máxima de 400 kg com uma redução de 35% no preço, relativamente a um 

vagão semelhante produzido em tubo de perfil quadrado.  

 

Figura 43 - Europalette mini wagon com 400 Kg de carga. 
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6.16. Exemplos de projetos completos 

Ao longo do estágio foram criados, como referido no capítulo anterior, vários 

componentes. Esse desenvolvimento foi, maioritariamente, executado pela necessidade de 

adaptação a vários projetos pedidos pelos clientes. De seguida, são apresentados 2 exemplos 

desses projetos, um de orçamentação e outro de pedido técnico.  

Adjustable tilt cart (BD652-2013) 

Na primeira fase, a receção, foi passada a informação de que o cliente queria um 

vagão de medidas externas 1200x800 mm para transportar 500 kg, com a particularidade de 

inclinar quando o operador chegasse a zona de descarga. 

Foi desenvolvida uma ideia, apresentada na Figura 44, para posterior aprovação do 

comercial responsável. Nesta fase foi, também, efetuado um estudo de mercado para verificar 

como seria feita a rotação e pedida cotação a fornecedores para peças especiais não 

produzidas internamente. 

 

Figura 44 - Desenho da ideia do Adjustable Tilt Wagon 

Aprovada a ideia, foram definidos os custos dos novos componentes (geridos no 

quadro e componentes do DOR) através da ferramenta ERP, sendo efetuado um registo 

(Figura 45) para arquivo e aprovação. 
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Figura 45 - Registo ERP novos componentes2. 

Após validação dos custos, foi necessário efetuar o desenho 3D no software Alibre 

Geomagic Design, para saber a lista de peças a orçar e formar a proposta. A proposta, 

apresentada na Figura 46, segue o layout padrão da empresa e é acompanha, via email, pela 

respetiva fatura proforma. 

 

                                                 
2
 Por questões de sigilo profissional os valores de custos não são representados. 
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Figura 46 – Proposta Final enviada ao cliente. 

Após enviada a proposta, resta aguardar resposta do cliente. Em casos como este não 

se desenvolve protótipo sem que o cliente o decida.  
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Clip duplo para abas de caixa (TR005-214) 

O cliente apresentou um problema: 

 As abas das caixas de cartão viravam para cima quando se estava a retirar 

material e queria que ficassem presas e que fosse uma solução barata. 

O Lean Lab começou por desenvolver uma ideia inicial (Figura 47). 

 

Figura 47 - Esboço da ideia inicial do clip. 

Após aprovação do responsável, foi pensada, atendendo às possibilidades, a sequência 

do processo produtivo, apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Sequência do processo produtivo. 

 Desenvolveu-se o protótipo em chapa galvanizada de 2mm de espessura com as 

medidas apresentadas na Figura 48. 

 

Figura 48 - Primeiro protótipo de clip. 

 

Foi determinado o preço do componente através do ERP, preenchido o formulário de 

TR (Anexo B) e enviado ao cliente. Rapidamente, se obteve uma resposta, dizendo que 

necessitava de medidas mais justas (para caixas de cartão de 200 mm de lado) e que precisava 

de melhor preço. 
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Era, então, um projeto sujeito a melhoria. Partindo dos novos pressupostos, foi 

realizado um ensaio para verificar se a quinadora conseguia criar uma medida interna do clip 

de 10 mm em chapa galvanizada de 1 mm de espessura (passo 4 da Tabela 2). Os resultados 

desse ensaio foram negativos, criando uma solução de gabarit para colocar na puncionadora 

(Figura 49). 

 

Figura 49 - Gabarit matriz para a puncionadora. 

Foi refeita a sequência do processo produtivo (apresentada na Tabela 3) 

Tabela 3 - Nova sequência de produção do componente. 
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Foi então criado um protótipo satisfatório e um novo código no ERP com o preço do 

mesmo. Verificou-se uma redução de preço de, aproximadamente, 40%. Preenchida a ficha de 

TR (Figura 50) e enviada ao cliente, rapidamente se obteve a resposta no sentido de pedir 

duas amostras para testarem na empresa. 

 

Figura 50 - Ficha de TR preenchida. 
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7.Resultados 

No decorrer dos projetos foi possível verificar alguns resultados imediatos, descritos 

nas vantagens de cada projeto do capítulo anterior. 

Todos os resultados obtidos foram no sentido de aumentar a produtividade do setor. 

De salientar, então, os resultados mais pertinentes: 

1. Ao nível do projeto de componentes: 

a) Redução considerável do retrabalho; 

b) Aumento da fiabilidade e eficiência; 

c) Redução de cerca de 80% das não conformidades (de 20 para 4 

em média mensal); 

d) Diminuição do tempo de criação de ficha de produção em, 

aproximadamente, 15% ( cerca de 1.5 minutos em 10 na 

realização do MTO de produção); 

e) Redução dos custos em matéria prima por 

sobredimensionamento. 

2. Ao nível dos testes: 

a) Redução de, aproximadamente, 10% no tempo de realização 

pela criação padrões de carga. 

3. Ao nível das novas soluções: 

a) Redução de, aproximadamente, 35% no custo de produção do 

Europalette mini wagon quando comparado com o seu 

concorrente direto, o Base Wagon (produzido em tubo de perfil 

quadrado). 

b) Aumento do leque de soluções que os comerciais podem 

apresentar aos clientes. 

4. Ao nível dos novos componentes: 

a) Aumento de 38% do leque de componentes (foram 

acrescentados 95 aos 250 que já existiam), mantendo a 

modularidade. 

b) Redução de custos no processo produtivo dos subcomponentes. 
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8.Conclusão 

Ao longo do estágio verificaram-se várias alterações ao planeamento inicial de 

realização do projeto de base. A realidade da empresa tornou-se uma mais valia no processo 

de aprendizagem pela constante necessidade de adaptação e de polivalência nas várias áreas 

de desenvolvimento internas, bem como pelo aperfeiçoamento do conhecimento prático de 

processos produtivos. 

Foram cumpridos, praticamente, todos objetivos a que tinha sido submetido, tal como 

a expansão do leque de componentes e de novas soluções da empresa, a realização de projetos 

de melhoria contínua que contribuíram para a redução de desperdícios e  o aumento da 

produtividade no projeto de componentes. 

Em suma, a realização da dissertação em ambiente empresarial permitiu um grande 

desenvolvimento técnico e pessoal para enfrentar a realidade do mundo do trabalho industrial. 

Possibilitou, ainda, mostrar o minha capacidade de trabalho e adaptação, levando a uma 

proposta, por parte da empresa, para continuar a contribuir para o seu desenvolvimento.    
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9.Trabalhos futuros 

Com toda a carga de trabalho que foi imposta, não foi possível realizar todos os 

projetos previamente planeados. De salientar o controlo da qualidade total (TQM), um projeto 

que não foi desenvolvido por falta de tempo e que é uma grande aposta da empresa durante o 

ano presente. Este projeto passará por renovar os conceitos e auditorias de qualidade no setor 

da produção para, principalmente, evitar reclamações e aumentar a produtividade. Será 

realizado com os seguintes princípios de base: 

> Avaliar porosidade da soldadura; 

> Dimensionamento do cordão de soldadura; 

> Atualizar OPL's de soldadura; 

> Criar indicadores de avaliação de soldadura; 

> Rever e atualizar desenhos técnicos; 

> Determinar padrões de teste de componente.  
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Anexo A 

1

Projecto ____-_________________

1. Ideia

1.4 Benchmarking (Websites, empresas consultadas, revistas…)

2. Protótipo 2. 1 Testes

1.3 Exigências do cliente (cotas, materiais, etc.)

Posto de

Trabalho

Comboio 

Logístico
Supermercado Armazém

Logística

Externa
Gestão 

Lean

1.2 Contacto Comercial / Autor da Ideia1.1 Potenciais Clientes

2. 2 Resultados

+

Outros

Data: __ / __ / __

Data: __ / __ / __
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2

3. Material de divulgação

5. Validação dos custos e seguimento das vendas

6. Melhorias ao Produto

4. Produção (Processo e subcontratação)

4. 1 Stock Mínimo

2.3 Custos

Processo Bill of Materials

Orçamento para cliente

Guia de Montagem

Catálogo do Produto

Guia de Soluções

Preço

C/C de todos Comerciais

Vendas

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

Instruções

S

S

S

S

N

N

N

N

MTO MTS Quantidade Mínima: _________

Operações/Fornecimento Ext. Tempo Custo

Desenhos

Tempo Custo Referência Qtd Custos

É necessário? Resolvido

Data: __ / __ / __

Data: __ / __ / __

Data: __ / __ / __

Data: __ / __ / __
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Anexo B 

1

Technical Request

Tests Made:

- ;

- ;

Key Account

Application Eng. João Nogueira

Date:

Client:

# Request: TR#-2013

Observations: 

-

Fotos:

Next Steps:

Price: €In application

Code
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Anexo C 

1

Teste dinamómetro

Descrição do processo

1. Vagão Standard de teste (1200x800) que possibilita as 
várias configurações;

2. Peso do vagão incluído;

3. Testes realizados numa superfície plana, desimpedida 
de resíduos visíveis;

4. Braço mantido paralelo ao chão quando tracionado;

5. Puxar lentamente até iniciar o movimento e fazer a 
leitura do valor no dinamómetro (5 testes e média):

a) Com todas as rodas alinhadas na direção do movimento – R.D. 
(ver imagem A);

b) Com as rodas rotativas a 180˚ inicia-se o movimento até que 
estas fiquem a 90˚ (situação mais desfavorável) – R.V. 90. (ver 
imagem B).

Imagem A
R.D.

Imagem B
R.V. 90
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2

Configurações

Configuração Esquema

Quadrado 2

Quadrado 3

Eixos

Retângulo

Configuração Esquema

Quadrado 1  

Diamante

X

X Descentrado

R – Rotativa F – Fixa RF –Rotativa/Fixa

RR

R R

F
RF

RF
F

F

FF

F

R
R

F

F

RR

R
R

F

1/2 1/2

RR

R

F

1/21/2

R

RF

F R

R

F

F

R
R

R
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Anexo D 

Código Descrição Simplificada 

VAG8 Vagão 395*745 

VAG9 Vagão 840*1240 europalete 

C-EL1230 Chapa base vagao 70*1230*4mm 

C-EL830 Chapa base vagao 116*830*4mm 

C-CA2 Calha para chão 

CNT-PGQ Cantoneira p/elevação 

VAG10 Vagão 610*410 

VAG10-C Vagão 610*410 c/chapa apoio rodizios 

ER-CNT Esbarro rebativel c/ cantoneira 

Ci-E CI com elevação 

Ci-TR CI c/ T em suporte 

CL-P Canto em L com guia de palete 

VAG11_E Vagão 1208*848 com elevação 

C-tri Chapa triangular 

C-Cut Chapa com lamina de corte papel 

J-CTA2 junta com duas chapas olhal 

Db-CNT Dobradiça com cantoneira 

BR-1DR Braço descentrado reforçado 

CM-QU Junta com tubo e chapa quinada em U 

C-TQF Junta em T de fecho com chapa quinada 

CT-2GPE Junta L c/ canto palete Esquerdo 

C-TBQ Chapaquinada com tubo quadrado 

JE-AMC JE-AM mais comprida 

CT-1PIN CT-1 com Varao 20_70mm 

CT-ERT T elevado comprido reforçado com triangulos 

VAG12 Vagao 912*713 

C-EL912 Chapa 116*912*4mm 

C-EL713 Chapa 116*713*4mm 

CG-QC Chapa para garfos empilhador quinada 

ARM-007CKP Braço light corpo e ponta com kit palete 
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CGQ-1066 Chapa galvanizada quinada 1096*80*3mm 

CQ-TCE Chapa quinada 4 mm com tubo circular 30 e tampa- esquerda 

CQ-TCD Chapa quinada 4 mm com tubo circular 30 e tampa- direita 

CU-EA Calha em U para elevação ajustavel 

CG-VAG1 Chapa Galvanizada vagão 840*640*3mm 

CG-VAG2 Chapa Galvanizada vagão 640*440*3mm 

CG-VAG2L Chapa Galvanizada vagão 640*440*3mm LISO 

C-PG5 Pega tubo 32 dobrado de 1842 mm 

C-PG6 Pega tubo 32 dobrado de 2042 mm 

CG-VAG3 Chapa Galvanizada vagão 840*440*3mm 

CNT-E Chapa com cantoneiras de elevação 

C-PG7 Pega chapa quinada 40x40x3 mm 

CG-VAG2P Chapa Galvanizada vagão 640*440*3mm furaçao pega 

C-PG8 Pega chapa quinada 40x40x3 mm 

J-GL Junta para gancho lixo varaoØ6x45+tuboØ32x45 

C-QTCEE Chapa quinda com tubo circular elevação ESQUERDA 

C-QTCED Chapa quinda com tubo circular elevação DIREITA 

VAG-13 Vagão 1215x835 c/ 2 reforços 

VAG-14 Vagão 1215x835 c/ reforço total 

C-TCED Chapa com tubo circular elevaçao direita 

C-TCEE Chapa com tubo circular elevaçao esquerda 

PIN-007 Pino afastado largo 

C-UC Chapa quinada em U para clip 

VAG-15 Vagao 400x250 PEGA 

C-Bshot Cancela batente shooter 

C-QUR Chapa quinada em U para rolos 

C-GEB Chapa galvanizada elevada batente 

C-GEB2 Chapa galvanizada elevada batente 

C-ECA Guia Calha mini wagon 

VAG-16 Vagao 610x420 

VAG-17 Vagao 348x348 

C-CNT2  Chapa galv. Quinada 820mm 

C-CNT3 Chapa galv. Quinada 820mm direita e esquerda 
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C-CNT4 Chapa galv. Quinada 138mm 

C-CNT5 Chapa galv. Quinada 410mm 

C-GBS Chapa Galvanizada 40x410x3mm batente suporte 

C-GBS2 Chapa Galvanizada 40x610x3mm batente suporte 

V-Grad Varão grade 

C-UC2 Chapa quinada em U para clip dupla 

C-TB4L Chapa 400x400 com 4 tubos 100 

T-E1 Tubo elevação 40x116 

U-TC União de tubo com casquilhos 

C-TH02TB Tool holder 80dx40mm TUBO POR BAIXO 

C-TB6 Chapa 600x600 com 6 tubos elevação 

C-PG9 Pega 116x40 com tubo de 70mm c/ tampa 

T-H75 Ticket holder 75mm 

T-H60 Ticket holder 60mm 

C-BAT4 Chapa batente 116x60 

VAG-18 Vagao 1335x690 para reforço 

C-EL1335 chapa elevatoria reforço vagao 1335mm 

C-EL690 chapa elevatoria reforço vagao 690mm 

VAG-19 Vagao invertido CT45 1230x830 

VAG-20 Vagao invertido CT45 1324X682 c/ tubos elevação 

VAG-21 Vagão 217x270 

C-UC3 Chapa galvanizada quinada p/clip de canto 

C-GEB3 Chapa galvanizada elevada batente 4furos 

C-SB Chapa Separador bobines 

Db-CCTF Dobradiça c/chapa e cantoneira com fecho 

Db-CCTF2 Dobradiça c/chapa quinada e cantoneira com fecho 

 


