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Resumo 

No início do projeto, as tarefas logísticas na Jordão Cooling Systems não estavam 

normalizadas nem quantificadas, e a sua responsabilidade era em diversas situações atribuída 

a operários da produção. Face a esta evidência, foi estabelecido um objetivo de 15% de 

melhoria na eficiência da logística interna, que devia ser alcançado pelo novo desenho dos 

postos de trabalho e pela melhoria e normalização das tarefas logísticas. 

Redefiniu-se e iniciou-se a implementação do novo layout da UN1, que tornou os espaços de 

trabalho mais lean e permite um abastecimento de material pelo corredor, conferindo 

aumentos de produtividade à logística e à produção. Optou-se por iniciar a implementação do 

novo layout durante este projeto por forma a que os ganhos da logística pudessem ser desde já 

potenciados. 

Desenvolveu-se e implementou-se um carro para a distribuição de peças da maquinação, com 

mais 20% de capacidade, que possibilitava a separação por postos imediatamente à saída da 

maquinação, reduzindo o tempo de distribuição de um carro em 30%.  

O picking do material necessário para o planeamento semanal ficou 50% mais produtivo a 

partir de um novo standard work que reduzia o número de viagens do OL, sendo 

desenvolvido e implementado um novo carro que o auxiliava nesta tarefa. 

No anterior sistema de requisições de material, os operadores eram responsáveis por decidir a 

quantidade e momento da encomenda de grande parte do material para os seus postos. Após 

ser criada uma rota de um operador logístico normalizado entre a UN4 e a UN1, e ser 

implementado o sistema kanban nos postos das montagens elétricas e termodinâmicas, 

reduziu-se o WIP nos postos e as falhas de material. Este sistema kanban será brevemente 

alargado aos restantes postos na fábrica.  

No final do projeto observou-se que os objetivos foram superados, tendo os ganhos das 

soluções implementadas rondado os 39000€/anuais. Estes poderão ainda ascender até cerca de 

62000€/anuais no final de todas as alterações propostas. Geraram-se ainda outros ganhos não 

quantificáveis monetariamente, nomeadamente ao nível das áreas dos postos de trabalho 

(diminuição de 68% nos grupos de compressores, 19% nos evaporadores e 34% nos 

elétricos), melhorias de ergonomia, maior acessibilidade do material, tarefas de trabalho 

logísticas normalizadas e melhor acompanhamento por parte da chefia. 
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Improvement of the internal logistics in the customized cooling 
industry 

Abstract 

In the beginning of this project logistics tasks at Jordão Cooling Systems were neither 

standardized nor quantified, and in some circumstances manufacturing workers were 

responsible for executing them. That being said it was established a 15% improvement in the 

overall logistics’ efficiency which should be accomplished by redesigning part of the factory 

layout and by developing and implementing the new logistics’ standards. 

The new Unity 1 layout was re-designed and its implementation has started. The new cells 

became leaner and the replenishment of the shelves is now done from the corridor, which 

improved the efficiency of logistics and production workers. The implementation of the 

layout already started so that better results in logistics could be achieved right away. 

A new cart for the distribution of machined workpieces was designed and implemented. It has 

20% more capacity than the formers and allows the separation of the pieces according to its 

destination right after the machining process, which reduced by 30% the distribution time. 

Picking of the material planned for the week became 50% more productive thanks to a new 

standard work that diminuished the number of travels of the logistics operator. In order for 

this to be feasible a new picking cart was developed and implemented. 

In the former requisition system the manufacturing workers were responsible to decide the 

quantity and the moment they would require a specific material. After this project a kanban 

system and a new normalized route between Unity 4 and Unity 1 was established which 

reduced WIP at the cells and material shortages.  

In the end of this project it was observed that the objectives were overcome and it generated 

gains of 39000€/year, which could ascend to 62000€/year after all the implementations. Other 

non monetary quantified earnings were achieved, such as the diminuishing of the space area 

in the cells (reduced 68% in the combined compressors’ workstation, 19% in the evaporators’ 

workplace and 34% in the electrics’ one), improvement of ergonomics, better material 

accessibility, normalized logistics tasks and enhanced supervision. 
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1 Introdução 

O projeto resultou de um contrato estabelecido entre a consultora Kaizen Institute e a empresa 

cliente Jordão Cooling Systems (JCS), que teve como objetivo a implementação de 

metodologias Kaizen com vista à melhoria da eficiência da logística interna. 

1.1 Jordão Cooling Systems 

Fundada em 1982 por José Júlio Jordão (1929-2006), a Jordão Cooling Systems dedica-se à 

produção de equipamentos de refrigeração para superfícies comerciais de pequena, média e 

grande dimensão associadas ao retalho alimentar e canal Horeca. Desde a sua fundação deu já 

mostras de ser um caso de sucesso, vendendo produtos para mais de 40 países e empregando 

atualmente 160 funcionários, com o volume de negócios de cerca de 13 milhões de euros. 

Neste momento exporta mais de 80% da sua produção, sendo presença habitual em variadas 

feiras espalhadas pelo Mundo onde promove os seus produtos. 

É uma empresa fortememente focada na sua carteira de clientes, já que parte da sua estratégia 

passa pela fidelização dos mesmos. Aposta continuamente na inovação dos seus produtos de 

forma a poder adaptar a sua oferta às mais recentes exigências do mercado. Os princípios 

transversais aos trabalhadores e a boa harmonia criada desde a fundação são um dos pilares 

que sustenta a organização. No seu leque de produtos estão vitrinas (ver Figura 1), murais, 

balcões, armários e bancadas, entre outros.  

 

Figura 1 - Vitrina Columbus da JCS 

Nos últimos anos a empresa decidiu apostar fortemente na customização dos seus artigos, 

tendo por objetivo distanciar-se de um mercado bastante competitivo, onde apenas as 

empresas com maiores economias de escala e menor custo unitário sobrevivem. Esta aposta 

teve boa recetividade por parte dos clientes, que, desta forma, veêm os seus pedidos mais 
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facilmente satisfeitos. No entanto, esta personalização veio tornar as tarefas operacionais bem 

mais desafiantes. 

A empresa divide-se em 3 unidades (UN), próximas entre si, que estão apresentadas na Figura 

2. São elas a UN 1/2, 3 e 4. A UN 1/2 resultou de uma junção que ocorreu, no passado, entre a 

antiga UN 1 e 2 e será, daqui em diante, referida simplesmente como UN1, uma vez que é 

assim vulgarmente conhecida dentro da JCS nos dias de hoje.  

 

Figura 2 - Vista área da Jordão Cooling Systems (Google Maps 2016) 

1.2 Enquadramento do projeto 

No início do projeto, a dinâmica de funcionamento da logística interna dividia-se pelas três 

Unidades principais da Jordão, sendo que os Operadores Logísticos (OL) de cada unidade 

tinham uma área de atuação e supervisor diferentes.  

Concretamente na logística interna e à data do início do projeto, verificavam-se, entre outros, 

os seguintes problemas: 

• Falta de normalização das tarefas logísticas. A inexistência de algum tipo de 

quantificação ou documentação da atividade diária de qualquer um dos OL, aliada à 

separação física das Unidades, impedia identificar eventuais oportunidades de entre-

ajuda entre eles; 

• Descentralização das operações, o que obrigava a viagens mais demoradas. Dado que 

a comunicação era ineficiente e não havia coordenação ao nível da logística, ocorriam 

inúmeras viagens em vazio e entregas de emergência a nível interno; 

• Desajuste dos carros de transporte de peças às tarefas dos OL na UN1. Os carros eram 

pouco ergonómicos, difíceis de transportar e possuíam pouca capacidade, sobretudo na 

distribuição de peças pequenas; 

• Existência de muito WIP (Work in Progress). Observava-se material em excesso nas 

estantes devido a um planeamento feito a cinco dias, originando problemas de falta de 

peças nas linhas de montagem nos dias requeridos e falhas no fluxo material; 

• Falta de definição dos bordos de linha em toda a gama operatória. A entrega e recolha 

de material dos postos pela logística era dificultada e incomodava, por vezes, os 

trabalhadores desses postos; 
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• Falta de liderança da logística. Inexistência de um líder comum à logística que pudesse 

otimizar as tarefas dos mesmos; 

• Falta de comunicação entre a logística/produção e o planeamento. A falta de report de 

erros que tenham surgido no planeamento por parte da logística pode implicar que os 

mesmos venham a acontecer mais tarde, causando desperdícios de tempo e material à 

organização. 

A customização acarretou inúmeros problemas do foro operacional que impactavam 

diretamente com a atividade logística. A necessidade de lançar máquinas em produção sem ter 

a estrutura completamente definida originava peças erradas na produção/compras, falhas que 

só eram detetadas no momento em se estava prestes a dar início à montagem da máquina ou, 

nalguns casos, quando já se encontrava em fase avançada de montagem na linha. 

É importante salientar que este não foi o primeiro projeto do Kaizen na JCS. Anteriormente 

tinham sido realizados dois projetos, um de melhoria da maquinação e outro de melhoria da 

pós-montagem, ambos com resultados abaixo das expetativas. Como explicação para o 

fracasso das intervenções anteriores esteve o escasso tempo de implementação dos projetos e, 

sobretudo, o fraco acompanhamento e controlo da chefia após a saída do Instituto Kaizen.  

A resistência à mudança, especialmente em colaboradores mais velhos, era uma realidade que 

após estes projetos já estava sinalizada e que teve muita influência na forma de abordar o 

projeto que se tinha em mãos para que não se repetissem os erros do passado. 

1.3 Objetivos do projeto 

Embora fosse sabido que a logística era uma área crítica pela altura em que o projeto 

começou, as oportunidades de melhoria nas três unidades estavam muito pouco claras. Os 

objetivos definidos no início do projeto não puderam, por isso, fazer face à desconhecida 

realidade apresentada e foi ponto assente que poderiam sofrer alteração ao longo do projeto, 

caso as oportunidades de melhoria assim o ditassem. 

O projeto de melhoria da logística interna focou-se na UN1, uma vez que é a unidade que 

compreende as operações principais de produção e logística e era aqui que se pareciam 

verificar os maiores problemas e oportunidades. Assim, muitos dos objetivos iniciais 

passavam, prioritariamente, por esta unidade. Os objetivos principais definidos foram: 

• definição e quantificação do estado atual relativo às tarefas desempenhadas pelos OL e 

ao tempo perdido pelos restantes operadores por um inexistente/deficiente 

abastecimento logístico; 

• desenvolver novos equipamentos/soluções, servindo-se para isso das secções de 

marcenaria e serralharia existentes na unidade fabril; 

• redesenhar novo layout de fabrico; 

• redefinir e normalizar novas operações dos operadores logísticos; 

• treino dos colaboradores para os novos standards. 

Para este projeto foi definido como expectável um ganho de 15% na eficiência da logística 

interna. Considerando o total de onze OL, a um custo de 16000€/ano, era esperado gerar-se 

um ganho de 26400€/ano em tarefas logísticas. 

1.4 Método seguido no projeto  

Neste projeto começou-se por perceber as operações dentro da JCS, tarefa que por si só não 

foi fácil devido ao elevado número de secções existentes. O foco ao longo do projeto foi 
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sempre a UN1 dado que esta era a unidade mais caótica a nível de processos e materiais, 

embora se tenha, naturalmente, levado em consideração as restantes unidades. 

Foi necessário primeiramente redesenhar o layout da UN1, não só porque os bordos de linha 

não eram adequados às operações logísticas, mas também por dois outros grandes motivos. 

Primeiro, estava previsto a aquisição de máquinas para a Maquinação, área que necessitaria, 

portanto, de ser rearranjada. Segundo, porque se decidiu trazer a secção da montagem dos 

grupos de compressores, situada na UN3, para a UN1, com vista a ficar mais próxima das 

linhas de montagem (seu cliente), o que obrigava equacionar o espaço ocupado nesta unidade 

que, até aí, estava totalmente ocupado.  

Assim, as áreas redesenhadas foram as secções da maquinação (fabrico) e as de montagem de 

alguns subconjuntos, nomeadamente grupos de compressores, evaporadores, quadros 

elétricos, conjuntos elétricos (ventilação), gambiarras e soldadura (TIG, por pontos e de 

acabamento).  

Após se ter definido o desenho do layout, levou-se a cabo a alteração física de todos os grupos 

de montagem. Mais ainda, o armazém da UN4 também foi redifinido para que desse lugar ao 

armazenamento de evaporadores e compressores, que eram até então armazenados na UN3, 

podendo, desta forma, ficar mais perto das respetivas secções de montagem. A alteração física 

da maquinação será realizada em agosto, período em que se prevê a chegada de novos 

equipamentos para esta secção. 

No caso específico da montagem dos grupos de compressores desenvolveu-se uma nova 

metodologia de trabalho com vista a dar maior flexibilidade aos operadores, reduzir o espaço 

ocupado e o muda (desperdício) verificados no curso do seu trabalho.  

Simultaneamente ao desenho e implementação do layout, foi-se desenhando o carro que 

serviria de modelo para todos os carros da Unidade 1, responsáveis pelo transporte de peças. 

Para se desenhar este carro teve-se em consideração a panóplia de peças existentes, que 

variavam desde peças de alguns milímetros até peças de vários metros, a estabilidade do 

carro, a dificuldade que os OL teriam a transportá-lo e a adequação do mesmo às condições da 

fábrica. Optou-se por desenhar e fabricar o carro internamente devido à existência da secção 

de serralharia, que tornaria o processo mais célere e económico. 

Por último, estendeu-se o estudo até as linhas de montagem atuais e desenhou-se um novo 

layout que visará a implementação de uma nova metodologia de produção com vista a 

melhorar a organização nos postos de trabalho e diminuir retrabalhos. Dada a conjetura do 

trabalho associado e as implicações que causaria na produção, a mudança física dar-se-á 

apenas em agosto, período em que a fábrica encerra para férias. 

Ao longo do projeto e transversalmente no chão de fábrica foram encontradas sucessivas 

oportunidades de melhoria, sendo que as mais relevantes serão apresentadas ao longo desta 

dissertação. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A estrutura da dissertação divide-se em cinco capítulos: 

• No Capítulo 1, que apresenta a introdução, dá-se a conhecer a situação inicial da 

Jordão Cooling Systems e a relevância deste projeto para a organização; 

• O Capítulo 2 está dedicado à revisão bibliográfica, onde se aprofunda e se dá a 

conhecer o estado da arte mais relevante para o projeto;  

• No Capítulo 3 apresenta-se a situação inicial. Este capítulo divide-se em duas secções: 

a secção 3.1, onde são descritas algumas das operações internas mais relevantes da 
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JCS, e a secção 3.2, que levanta e sumariza os problemas mais proeminentes 

encontrados nesta empresa; 

• No Capítulo 4 dá-se a conhecer as propostas de solução, sendo cada uma das propostas 

apresentada com os respetivos ganhos resumidos; 

• No Capítulo 5 apresentam-se as conclusões, onde se aborda os resultados alcançados 

face aos objetivos. Mais ainda, refere-se também a perspetiva de trabalhos futuros que 

darão seguimento a este projeto. 
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2 Revisão do Estado da Arte 

2.1 Pensamento Lean 

A designação Lean Thinking (Pensamento Lean) foi utilizada pela primeira vez por James 

Womack e Daniel Jones (Womack e Jones 1996), referindo-se à criação de um espírito de 

melhoria contínua dentro da organização, eliminando o desperdício e concentrando-se na 

criação de valor.  

Os cinco princípios definidos na altura foram o de criar valor, definir a cadeia de valor, 

otimizar o fluxo, pull system e perfeição. Contudo, segundo Pinto (2014), estes princípios são 

insuficientes, pois focam-se numa única cadeia de valor - a do cliente - o que, dado o número 

de stakeholders, não deveria ser única. Por outro lado, os cinco princípios iniciais focam-se 

em demasia na redução de desperdícios que pode subjugar a própria atividade de criar valor. 

Sendo assim, o autor propõe dois novos princípios (“Conhecer o stakeholder” e “Inovar 

sempre”), finalizando nos seguintes princípios: 

1. Conhecer quem servimos: Conhecer com detalhe todos os stakeholders do negócio. 

2. Definir os valores: Uma empresa deve considerar como VA (Valor Acrescentado) não 

só aquilo que cria valor ao seu cliente mas também o que cria valor aos seus 

stakeholders (exemplo: formação dos colaboradores); 

3. Definir as cadeias de valor: Para cada stakeholder deve ser definida a respetiva cadeia 

de valor para que se possam satisfazer, em simultâneo, todas as suas necessidades. 

4. Otimizar o fluxo: Sincronizar os meios envolvidos na criação de valor (materiais, 

pessoas, informação e capital) 

5. Implementar o pull system: Sempre que possível, substituir a lógica push pelo pull 

system por forma a produzir segundo necessidades reais. 

6. Procura pela perfeição: Incentivar a melhoria contínua a todos os níveis da 

organização. 

7. Inovar constantemente: Inovar para fomentar a criação de novos produtos, serviços ou 

processos, por forma a criar valor. 

2.2 Muda – 7 desperdícios 

O Muda, ou desperdício, foi identificado e dividido em sete categorias por Taiichi Ohno e 

Shigeo Shingo, tendo como base sete diferentes motivos que estão na origem e explicam os 

principais desperdícios observados nas organizações (Imai 2014) (Pinto 2014). 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

7 

2.2.1 Muda de excesso de produção 

De todos os tipos de muda, este é o pior, uma vez que pode originar muitos outros tipos de 

desperdício. Produzir em excesso é uma prática recorrente nalgumas empresas e tem como 

causas mais comuns: 

 Produção de grandes lotes, que assenta no paradigma do lote económico ao qual muitas 

empresas ainda não conseguiram fugir e que aumenta custos de posse de materiais; 

 Antecipação da produção na expectativa de venda antecipada (Just in Case vs. Just in 

Time); 

 Efeito bullwhip, que não é mais que o efeito acrescido da variabilidade de uma organização 

nas organizações consequentes, provocando enormes variações no consumo.  

Esta atividade é vista como um desperdício dado que se está a produzir material a mais para 

um dado momento, o que provoca por sua vez:  

 Ocupação desnecessária de recursos; 

 Consumo extraordinário de Matéria-Prima (MP) e energia; 

 Aumento dos níveis de stock e WIP; 

 Ausência de flexibilidade no planeamento. 

2.2.2 Muda de stock 

Qualquer que seja o tipo de produto (acabado, em curso ou MP), não agrega valor se estiver 

parado, já que acaba por esconder problemas na cadeia relacionados com a falta de qualidade 

e rendimento. 

A existência de stock implica que se tenha gasto recursos desnecessariamente. É responsável 

ainda por uma quebra no fluxo de materiais, visto que se produz material para pilhas que não 

vão ser imediatamente trabalhadas, sendo desta forma uma causa preponderante para um 

elevado lead-time de uma empresa. 

2.2.3 Muda de produtos defeituosos 

Este desperdício está associado aos produtos que não são produzidos segundo os 

conformes/tolerâncias estabelecidos e devem, por isso, sofrer retrabalho. Este retrabalho 

implica dispender-se, no mesmo material, recursos adicionais sobre os já necessários quando 

não se produz corretamente da primeira vez. 

Os erros devem-se evitar ou, pelo menos, devem ser detetados atempadamente, para que não 

proliferem desmedidamente. Para isto podem ser implementadas barreiras de controlo ao 

longo da cadeia de processos, que podem passar pelo autocontrolo do operador e pela criação 

de padrões de inspeção. 

2.2.4 Muda de movimento 

Este desperdício refere-se ao tempo perdido pelos operadores em deslocações na procura de 

equipamento, material ou instruções de trabalho que necessitem, por exemplo. Este tipo de 

atividade, para além de ser 100% improdutiva, uma vez que não está a gerar valor, também 

afeta a produção efetiva do trabalhador, uma vez que nas deslocações o operador se desgasta e 

perde concentração do processo. 
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Para este muda ser eliminado é fulcral analisar-se o método de trabalho do operador para 

entender as suas movimentações e materiais principais com o intuito de se minimizar o tempo 

dispendido fora do posto de trabalho, tendo sempre presente as questões de ergonomia. 

2.2.5 Muda de sobreprocessamento 

A atividade de sobreprocessamento reporta ao excesso de zelo ou à existência de tarefas que 

estejam a ser realizadas mas que, na verdade, não acrescentem valor ao produto final. Uma 

causa deste desperdício pode estar na falta de treino dos colaboradores e numa incorreta 

definição do que é a criação de valor aos olhos do cliente para o produto que se tem em mãos. 

2.2.6 Muda de espera  

Este desperdício diz respeito à existência de trabalhadores em espera (e não à espera de 

material, como visto na secção 2.2.2). Um operador em espera é, obviamente, um operador 

que está parado e não está a acrescentar qualquer valor ao produto.  

Causas disto podem ser problemas na linha de produção, mau balanceamento numa linha, 

falta de abastecimento de material ao colaborador, tempo a monitorizar máquinas ou produção 

em lote.  

2.2.7 Muda de transporte 

Desperdício associado à não criação de valor no produto e seus constituintes enquanto estes 

são transportados.  

É um tipo de muda facilmente identificável no gemba (chão de fábrica) e, idealmente, seria 

eliminado pela colocação dos postos consequentes próximos entre si. Contudo, é muito difícil 

conseguir isto sem transporte, daí que se deva ter em atenção para que, durante o transporte, 

se reduza os espaços vazios durante o transporte e se possa assim maximizar a carga 

transportada, reduzindo a quantidade de recursos gastos. 

2.3 Bordo de linha 

O Bordo de Linha (BL) é, por definição, a Área de Valor Acrescentado (AVA) de um 

trabalhador e deve ser desenhado por forma a evitar o muda de movimento (visto na secção 

2.2.4), no que respeita à obtenção de ferramentos ou matéria necessária ao normal 

desempenho do trabalho. Sempre que possível, o abastecimento deve ser realizado em 

contentores pequenos dispostos frontalmente ao operador, que deve ter os produtos 

necessários ao seu alcance (Kaizen Institute 2016) 

2.3.1 Organização do posto de trabalho 

O BL é a interface entre produção e logística e deve ser desenhado de tal modo que o trabalho 

destas duas áreas seja perfeitamente independente uma da outra, tal como demonstrado na 

Figura 3. É ainda possível constatar que, para que o operador não necessite de se deslocar, o 

material deve estar colocado num raio de 60-70 centímetros.  
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Figura 3 – Área de trabalho horizontal ideal no bordo de linha, vista de cima (Kaizen Institute 2016) 

Na Figura 4 observa-se diferentes alturas de mesa recomendadas para diferentes tipos de 

trabalho.  

 

Figura 4 - Altura da mesa do operador consoante o tipo de trabalho (Finnish Institute of Occupational Health 

2004) 

Uma ferramenta muito importante na organização do posto de trabalho e que tem vindo a ser 

amplamente difundida é a metodologia dos 5S.  

Os 5S são as cinco etapas de organização do local de trabalho desenvolvidas por meio de um 

intenso trabalho em ambiente de produção (Kaizen Institute 2016). 

 Seiri (separar) 

É a primeira etapa e consiste em classificar e separar, no posto de trabalho, os artigos que são 

necessários e remover os consideradores desnecessários. Um artigo é considerado 

desnecessário se não for imprescindível ao trabalho diário no posto de trabalho em estudo. 

 Seiton (arrumar) 

Nesta fase arruma-se, no espaço de trabalho, o material que foi previamente considerado 

como necessário. Este material deve estar colocado junto do operador e cada referência deve 

ter a zona e um limite de stock bem definido (preferencialmente caixa cheia/caixa vazia) que 

assegure a filosofia First In First Out (FIFO). 

 Seiso (limpar) 
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Este é o processo de limpar o ambiente de trabalho. Removendo óleo, poeira e outros 

elementos de sujidade pode-se detetar problemas que à partida não seriam identificáveis. 

 Seiketsu (sistematizar) 

O objetivo principal deste passo é sistematizar e tornar os três passos anteriores práticas 

recorrentes do trabalho dos operadores. Caso esta prática não seja mantida e estabelecida na 

rotina, acabar-se-á por perder os ganhos obtidos inicialmente. 

 Shitsuke (padronizar) 

Último passo desta metodologia, pretende padronizar os últimos quatro passos com o 

objetivo de conferir autodisciplina aos colaboradores.  

 

Figura 5 - Posto de trabalho antes 5S (esq.) e após 5S (dir.) (Kaizen Institute 2016) 

2.3.2 Tipos de abastecimento 

Embora seja necessário haver deslocações e transferência de material/informação de posto 

para posto, este desperdício é minorado se ficar concentrado em operadores logísticos 

normalizados (ver secção 2.4), pois minimiza-se assim o número de viagens e a distância total 

percorrida.  

O tipo de abastecimento ao posto do colaborador pode ser feito de forma contínua (ou 

Kanban) - secção 2.6.1 - e/ou de forma sequencial (ou Junjo) - secção 2.6.2. A escolha entre 

abastecimento contínuo ou sequencial irá afetar o desenho do posto de trabalho. 

2.4 Mizusumashi 

O Mizusumashi é, por definição, um operador logístico normalizado, que efetua rotas em 

trajetos previamente estabelecidos e em ciclos num espaço de tempo determinado. A função 

do operador é garantir o abastecimento de materiais e informação ao ponto de uso final, 

garantindo desta forma que os restantes colaboradores se concentrem totalmente nas tarefas 

que acrescentam valor. (Kaizen Institute 2016)  

Com a implementação destas rotas normalizadas pretende-se: 

 Eliminar muda de transporte nas operações de logística interna (visto na secção 2.2.7); 

 Aumentar a produtividade da logística, concentrando o desperdício logístico no 

transporte de materiais, e da produção, pois provoca melhorias no serviço de 

distribuição de peças; 

 Aumentar fluxo e reduzir stocks intermédios. 
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Para além dos mencionados, é relevante acrescentar o benefício inerente à redução do custo 

de investimento em equipamentos de transporte. Normalizando as rotas do Mizusumashi 

pretende-se quebrar o paradigma existente nas organizações, fazendo com que o serviço da 

logística se assemelhe mais ao de um metro, com tempos previstos de chegada, ao invés de 

um táxi, que se desloca quando requisitado (Figura 6). 

 

Figura 6 - Empilhadores vs. Trem logístico (Kaizen Institute 2016) 

 

2.5 Standard Work 

O Standard Work é uma ferramenta de normalização do trabalho. Tem por base a observação 

dos colaboradores no gemba aquando da execução das suas tarefas e possibilita, assim, uma 

perceção das suas dificuldades e respetivas oportunidades de melhoria. (Kaizen Institute 

2016) O Standard Work permite: 

 Reduzir os tempos de execução; 

 Simplificar, medir e melhorar os métodos de trabalho; 

 Garantir a partilha de boas práticas entre colaboradores; 

O Standard Work é constituído por cinco passos:  

 Passo 1: Definição de objetivos SMART 

• Specific (específicos), pois devem ser simples mas desafiantes; 

• Measurable (mensuráveis), para ser possível aferir se foram atingidos ou não;  

• Attainable (atingíveis), isto é, realistas; 

• Relevant (relevantes), pois devem trazer um forte impacto na organização; 

• Time-Bound (definidos temporalmente), para não se prolongarem no tempo. 

 Passo 2: Estudar o trabalho antes e durante a observação direta. O estudo do trabalho 

deve incluir a medição de tempos e levantamento dos desperdícios.  

 Passo 3: Melhorar o trabalho. Passa por concentrar o trabalhador nas operações de 

valor acrescentado ou reduzir movimentações, por exemplo. 

 Passo 4: Normalizar o trabalho. Instituir a melhor forma de trabalhar através da 

criação de standards; 

 Passo 5: Treino de colaboradores. Garante o cumprimento da norma e a 

desmultiplicação das melhores práticas. 
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Como auxílio ao estudo do trabalho são comummente utilizadas, pelo seu dinamismo gráfico 

e simplicidade, as ferramentas Diagrama Spaghetti e Yamazumi Chart. 

2.5.1 Diagrama Spaghetti 

O Diagrama Spaghetti não é mais do que uma representação gráfica de um trajeto percorrido 

num determinado espaço de tempo. Ao nível do operador, este diagrama é útil para entender 

que deslocações e com que frequência é que ele faz no normal curso do seu trabalho, 

tornando-se uma ferramenta de uso simplificado no combate ao muda. (Kaizen Institute 2016) 

 

Figura 7 – Ilustração exemplificativa de um diagrama Spaghetti de um operador (Kaizen Institute 2016) 

Este Diagrama deve também ser usado para traçar o percurso de um produto e entender como 

se dá o fluxo do início ao fim, uma vez que nem sempre é possível, a partir do gemba, ter uma 

perceção global do processo como um todo. Tal como é possível confirmar na Figura 8, 

verifica-se sucessivos cruzamentos de fluxos e transportes longos, o que deve ser evitado ao 

máximo dentro de uma fábrica. Este ponto será desenvolvido na secção 2.7. (Michel Baudin 

2002) 

 

Figura 8 - Diagrama Spaghetti de um fluxo produtivo (Michel Baudin 2002) 

2.5.2 Yamazumi Chart 

Diagrama que distingue os diferentes tipos de tarefas de um operador diferenciando-as 

visualmente por meio de cores e barras distintas, o que auxilia na distinção das tarefas que 

representam valor acrescentado ou muda num dado operador. (Kaizen Institute 2016)  
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Dada a sua simplicidade gráfica pode ainda ser utilizado para efetuar balanceamento de 

linhas, como apresentado na figura seguinte: 

 

Figura 9 – Exemplo da utilização de Yamazumis Charts no balanceamento (Kaizen Institute 2016) 

2.6 Sincronização Kanban/Junjo 

2.6.1 Kanban 

Kanban (“cartão” em Japonês) representa uma ordem de material de um cliente para um 

fornecedor. Por norma, a informação básica presente num kanban é a identificação do 

material, ponto de uso, local de abastecimento no fornecedor e a quantidade a ser 

reabastecida. (Kaizen Institute 2016) 

O ciclo logístico Kanban apresenta as seguintes caraterísticas: 

• O produto está sempre disponível no ponto de uso; 

• Existe um ciclo contínuo de reabastecimento logístico; 

• O sinal de início do ciclo é o consumo no ponto de uso. 

Algumas razões para implementar o sistema kanban, segundo John M. Gross e Kenneth R. 

McInnis (2003): 

• Reduzir inventário. O inventário pode ser reduzido entre 25% e 75%, uma vez que a 

quantidade de kanban a ser calculada tem pressupostos reais. 

• Melhorar o fluxo. Esta melhoria é causada pela diminuição do espaço ocupado e pela 

existência de um sistema de movimentação de material. 

• Prevenir sobreprodução. O sistema kanban combate a produção excessiva ao limitar o 

número de recipientes e quantidade em cada um, para cada produto. Isto diminui 

também o risco de obsolescência de inventário. 

• Controlo ao nível das operações. Implementando corretamente o kanban, é possível ter 

os operadores a controlar a linha. 

• Gestão visual. A partir do uso de elementos de gestão visual (recipientes, cartões, 

marcações) elimina-se a necessidade de programar em papel. 

• Resposta às mudanças da procura. Os níveis de inventário mínimo e máximo 

despoletam ou param a produção automaticamente, não sendo necessário 

pleaneamento adicional. 
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2.6.2 Junjo 

A palavra japonesa Junjo significa “sequência” e representa uma ordem sequenciada de 

produção. A sequência da produção é estabelecida num ponto específico e essa informação é 

representada num cartão Junjo, que é movimentado até um supermercado de abastecimento, 

onde se recolhe o produto a entregar num determinado posto da linha (Figura 10). O 

abastecimento Junjo pode ser feito unitariamente ou em kit. (Kaizen Institute 2016) 

 

Figura 10 - Abastecimento Junjo (Kaizen Institute 2016) 

Abastecimento unitário em Junjo significa que cada tipo de componente é colocado, num 

determinado posto de trabalho, de forma sequencial na localização designada para essa 

referência de artigo. (Kaizen Institute 2016) 

No abastecimento por kit, todas as peças para um dado produto chegam ao operador da linha 

agrupadas (num kit), minimizando assim o muda associado ao picking por parte deste 

operador. Recomenda-se para peças de dimensão pequena-média. (Kaizen Institute 2016) 

2.7 Desenho de Layout 

Grande parte dos projetos de Line Design envolvem o desenho de um novo layout fabril. 

Quando os equipamentos e máquinas já estão escolhidos, resta decidir em que espaço e de que 

forma os colocar. Este espaço, por norma, está já definido e apresenta constrangimentos, 

nomeadamente ao nível da área em si, que pode ser curta, mas também devido a restrições 

físicas, como a existência de pilares ou paredes. (Michel Baudin 2002). Para este efeito, a 

planta da fábrica apresenta-se como o suporte gráfico perfeito uma vez que:  

• É mostrado unicamente o espaço disponível, podendo acomodar qualquer disposição 

de equipamentos; 

• É facilmente interpretado, mesmo para aqueles que possuam apenas conhecimentos 

elementares ao nível da leitura deste género de representação; 

• É fácil de gerar o layout e organizar os equipamentos no espaço. Para tal pode-se 

recorrer à simples impressão do espaço e dos equipamentos, necessitando de materiais 

básicos como uma tesoura ou cola. Aos dias de hoje, softwares CAD também se 

apresentam como uma ótima e simples alternativa. 
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No entanto, não é possível definir corretamente um layout focando-se apenas na 

acessibilidade e no ajustamento de equipamentos a um espaço e ignorando o fluxo de 

operações que daí estará implícito. Segundo Michel Baudin (2002), desconsiderar o trabalho 

dos operadores e o fluxo de materiais poderá causar: 

• Aumento do WIP. Se os postos não forem colocados sequencialmente, será necessário 

criar WIP buffers e um sistema de transporte de material que terá implícito um 

aumento de custos; 

• Falta de gestão visual. Devido aos constantes cruzamentos de fluxo de materiais nada 

delineado, perde-se a rastreabilidade no terreno de alguns dos processos e da 

transferência de material; 

• Falta de inter-ajuda. Devido à separação física, a comunicação e o trabalho de equipa 

entre colaboradores é cortada. O feedback de qualidade de um posto para o outro pode 

ficar também comprometido; 

• Aumento do requisito de espaço. O facto de se quebrar o fluxo de materiais e de ser 

necessário mais transporte e stock de WIP pode levar a um aumento do espaço 

necessário em 30-40%. 

Embora a análise da planta seja evidentemente útil, o início do processo deve incidir no 

estudo do abastecimento de material, fluxo do produto e nos movimentos do operador, uma 

vez que estes são os fatores que mais influenciam a performance, acabando mesmo por ter 

influência no espaço ocupado. Para este efeito recomenda-se o recurso ao desenho do 

diagrama de Spaghetti, visto na secção 122.5.1. Em conclusão, com vista a otimizar o 

funcionamento operacional do espaço, primeiro deve-se desenhar a linha ideal para as 

operações em questão e só depois adaptar a solução ao espaço visado. (Michel Baudin 2002) 
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3 Situação inicial e problemas encontrados 

No início do projeto, a JCS tinha já encomendado novas máquinas para a maquinação e uma 

nova linha de montagem, tendo ainda a intenção de alterar a localização da montagem do 

grupo de compressores da UN3 para a UN1. Tanto a aquisição do novo equipamento como a 

mudança do posto de trabalho avizinhavam-se como tarefas difíceis dada a falta de espaço na 

UN1. 

O Instituto Kaizen foi contratado com vista à melhoria dos processos referentes à logística 

interna. Tendo em conta os investimentos com que se deparou, considerou-se oportuno rever 

o layout da UN1 (à exceção da injeção e pós-montagem), por forma a otimizar o fluxo 

logístico interno de material e a disposição dos postos de trabalho pela fábrica, com vista à 

redução do muda. 

Perceber o funcionamento da logística interna era sinónimo de compreender de que forma se 

dava o funcionamento operacional da JCS, isto é, o que é aí fabricado, transportado e 

armazenado. Assim, neste capítulo procurar-se-á, numa primeira fase, descrever algumas das 

operações mais importantes, e, numa segunda fase, sintetizar os maiores 

problemas/oportunidades de melhoria que foram encontrados. 

3.1 Operações internas na JCS – Situação inicial 

A UN1 concentrava a maioria das operações fabris. Aqui localizavam-se os processos de 

maquinação, injeção, soldadura (TIG, por pontos e polimento), montagem elétrica (quadros 

elétricos, gambiarras e conjuntos ventilados) e montagem de evaporadores. Encontravam-se 

também nesta unidade as linhas de montagem e pós-montagem. O layout da UN1 pode ser 

encontrado, legendado, no Anexo A. 

3.1.1 Maquinação 

Uma das secções mais importantes da JCS era a maquinação, ponto inicial do processo de 

conceção do material que constitui o Produto Acabado (PA). Desta área podem sair peças 

para qualquer posto, como pode ser observado no Anexo B. Na Figura 11 encontra-se 

representada a disposição dos equipamentos na maquinação, com a respetiva legenda, no 

início do projeto.  
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Figura 11 - Layout maquinação no início do projeto (legendado) 

Após se dar a entrada de chapa (1), o processo continuava com o corte desse material em duas 

punçonadoras (2 e 3). De seguida, ocorriam processos de quinagem na máquina paineladora 

(4) e nas quinadores representadas com os números (5), (6), (7) e (8). Por vezes, algumas 

peças eram ainda submetidas a operações adicionais numa calandra (9), balancé (10) ou numa 

guilhotina (11). 

Por norma, as quinadoras 1 e 2 trabalham peças de menores dimensões (até 1,1 metros), a 

quinadora 3 maquina peças até 2 metros, e a quinadora 4 (quinadora tandem) executa peças 

maiores, que podem ir até 4 metros. 

O projeto de alteração de máquinas envolvia:  

• substituição da paineladora com carga e descarga manual por uma paineladora com 

carga e descarga automática e de maior dimensão; 

• substituição da punçonadora 2 por uma máquina de corte por laser de maior dimensão; 

• substituição da guilhotina, que trabalha peças até 2 metros, por uma guilhotina que 

trabalha peças até 3 metros; 

• saída da quinadora 1 e 3 e entrada de uma nova quinadora, com dimensão semelhante 

à quinadora 4. 

Transporte das peças maquinadas dentro da UN1 

No layout representado na Figura 12 é possível verificar o fluxo principal de peças 

maquinadas dentro da UN1, bem como algumas das áreas principais desta unidade - a azul 

estão representadas as secções transformativas e a cor bege as secções de armazenamento de 

material. Embora não esteja aqui representado, uma parte considerável do material maquinado 

ia para a UN3, onde se situava a serralharia de ferro, soldadura e lacagem, sendo que outra 

parte da lacagem era assegurada por um fornecedor externo. 
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Figura 12 – Fluxo principal de peças maquinadas dentro da UN1 (P1, P2, P3 e P4 representam os portões da 

unidade) 

Após a maquinação das peças, estas eram colocadas em carros de transporte juntamente com a 

folha da ordem de produção. Ao atingir o limite da capacidade do carro, este era colocado, 

pelo operador da maquinação, no parque de carros junto a esta área.  

Devido à diferença de dimensões das peças, que podiam ir desde 3 centímetros até 4 metros 

de comprimento (de 5 cm2 até 7 m2), eram utilizados dois tipos de carros para a distribuição, 

como demonstrado na Figura 13. O carro destinado às peças de menores dimensões era o que 

mais trabalho acarretava aos OL devido à gama e quantidade de peças aí existentes. Tinha 

sido desenvolvido anteriormente um outro carro, que no entanto, não chegou a ser usado na 

distribuição pois era difícil de manobrar devido ao seu elevado comprimento (é possível 

observá-lo na Figura 16). 

 

Figura 13 - Carros para transporte de peças maquinadas no início do projeto 

Aquando do início do projeto, três OL estavam dedicados à distribuição das peças produzidas 

na maquinação. A função destes trabalhadores consistia no transporte de peças maquinadas, 

colocadas num dado carro, até ao posto pertencente. As estantes dos postos a abastecer 

situavam-se, na maior parte dos casos, na parede do lado oposto ao corredor de passagem. Era 

bastante comum, no caso das peças de maior porte ou no caso de indisponibilidade de carros, 

ver operadores a transportarem as peças à mão. 

Acompanhou-se os OL da UN1 ao longo do seu trabalho, contabilizando o tempo que estes 

dispendiam em cada tipo de operação. Mediu-se o tempo a abastecer postos (Handling 
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Distribuição/Abastecimento de postos), o tempo a agrupar, organizar e analisar a informação 

das folhas correspondentes às ordens de fabrico (Gestão da Informação), tempo de deslocação 

entre postos para distribuir material (Desloc. em distribuição), tempo de deslocação para 

deixar o carro vazio no parque (Desloc. carro vazio), tempo em Espera e Outras Tarefas 

(nomeadamente procurar peças pela fábrica). Na Figura 14 observa-se, a partir dos diagramas 

Yamazumi, o tempo dispendido pelos OL na distribuição de 6 carros da maquinação de acordo 

com as medições realizadas. Atente-se que as medições dos carros 4 e 6 foram feitas na 

distribuição de carros com peças pequenas, que correspondiam a cerca de 33% dos carros 

distribuídos pelos OL.  

 

Figura 14 - Yamazumis resultados da medição da distribuição de 6 carros com peças maquinadas 

 

 

Figura 15 – Média de ocupação de um Operador Logístico na UN1 

Na Figura 15 observa-se o tratamento dos dados de tempos que foram sendo recolhidos dos 

OL da UN1 e, na Tabela 1, a percentagem de tempo dispendido em cada posto em handling 

de distribuição. Cerca de 20% deste tempo era gasto em viagens entre o carro e as estantes. 
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Tabela 1 - Distribuição de tempo em handling de distribuição 

Posto 
Em Handling de 

distribuição 

Soldadura 10% 

Injeção 10% 

Elétricos 5% 

Lacados 10% 

Linhas de montagem 45% 

Pós-montagem 10% 

UN3 10% 

Lacados para fornecedor 

Na JCS existiam materiais que lacavam internamente (na UN3), materiais que iam para um 

fornecedor (diariamente, todos com a mesma cor) e outros materiais que lacavam 

semanalmente (com cores diferentes). A gestão dos lacados semanais era a tarefa que ocupava 

mais tempo do OL. 

Focando-se apenas nos lacados semanais, constatava-se que os OL da UN1 eram responsáveis 

por, diariamente, armazenar esse material que saía da maquinação. As peças da maquinação 

eram colocadas em estantes/carros, sem ser possível separar por cor até quinta-feira, altura em 

que o OL recebia todas as ordens de lacagem (mais de 300 ordens que deviam acompanhar a 

respetiva peça para o lacador). A partir destas ordens o OL começava a separar as peças por 

cores, colocando-as na palete envoltas num filme transparente (ver Figura 16), o que levava 

cerca de 10% do seu tempo por semana. 

 

Figura 16 - Divisão dos lacados para o fornecedor externo 

3.1.2 BL na UN1 

Tendo em conta as mudanças de layout previstas e a urgência de otimizar a área ocupada e os 

fluxos de material dentro dos postos de trabalho, foi necessário estudar o tipo de tarefas 

levado a cabo pelos operadores nos postos das montagens de componentes elétricos (quadros 

elétricos, gambiarras e conjuntos ventilados) e montagens de componentes termodinâmicos 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

21 

(evaporadores e grupos de compressores). Só assim se poderia conhecer o seu método de 

trabalho, o tipo de materiais e ferramentas que utilizavam e os locais a que se deslocavam. 

Após as peças maquinadas serem levadas ao local de trabalho seguinte e sofrerem uma nova 

operação, o transporte para o local posterior era assegurado não pela logística mas sim pelo 

operador que tinha trabalhado a peça ou pelo operador que a rececionava.  

Analisando o bordo de linha da soldadura, montagens elétricas e evaporadores notava-se que 

as estantes a serem abastecidas se encontravam do lado da parede. Mais ainda, estas estantes 

apresentavam uma quantidade exagerada de peças maquinadas e de material subsidiário vindo 

da UN4. Na Figura 17 apresenta-se o bordo de linha de montagem destes subconjuntos. 

 

Figura 17 - Layout da montagem de evaporadores (1), quadros elétricos (2) e conjuntos ventilados (3) 

O operador da montagem das gambiarras, como pode ser visto no Anexo A, trabalhava do 

outro lado da fábrica. 

Montagem dos conjuntos ventilados 

Era um espaço de trabalho com uma área extensa (7,5 metros de comprimento por 4,5 metros 

de largura) e, com o objetivo de otimização do layout, foi necessário perceber a metodologia 

de trabalho.  

Observava-se que grande parte da MP vinda da maquinação se situava longe da mesa de 

trabalho principal, sendo que os componentes elétricos também ocupavam um espaço bastante 

considerável. Devido à falta de estantes, o PA estava a ser armazenado do outro lado do 

corredor, fora do posto de trabalho. É possível observar imagens deste posto no Anexo E. 

A Figura 18 ilustra parte do estudo do Standard Work deste operador. Fora deste estudo de 45 

minutos foi ainda possível notar que o operador se deslocava com frequência à estante de MP 

de chapas maquinadas encostada à esquerda.  
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Figura 18 - Diagrama Spaghetti do operador dos conjuntos ventilados (45 min) 

Como se pode verificar, o operador sai bastantes vezes da sua mesa de trabalho. A mesa de 

trabalho auxiliar (utilizada por um operador auxiliar em momentos de maior carga de 

trabalho) constituiu obstáculo à movimentação do operador, sendo que as idas a esta mesa se 

justificavam exclusivamente para obter algum material aí armazenado.  

Constatou-se que cerca de 10% do tempo total medido foi muda de deslocação.  

Montagem dos quadros elétricos 

O estudo neste posto de trabalho não necessitou de ser exaustivo para perceber que, ao 

contrário da montagem de conjuntos elétricos, este era um posto de trabalho relativamente 

curto, com área de 2,7x4,5 metros. No entanto, observou-se que 10% do seu tempo era muda 

de deslocação, pois a estante de PA de quadros elétricos localizava-se fora da linha, chegando 

a ir diversas vezes aos postos das linhas entregar os quadros à mão. 

O espaço não estava ajustado ao trabalho, quando necessário, de duas pessoas, nem ao 

abastecimento das estantes por parte do OL, que interrompia obrigatoriamente o operador.  

Montagem dos evaporadores 

Verificou-se aproximadamente 10% de muda no operador que aí trabalhava, muito devido à 

extensão da área (10x4,5 metros). Na Figura 19 é possível observar o material armazenado 

nesta unidade: a máquina de corte de tubo (Figura 19, em cima à esquerda) e o tubo de 

Armstrong (Figura 19, em cima à direita) eram também utilizados na montagem do grupo de 

compressores na UN3. 
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Figura 19 - Imagem da máquina de cortar tubo e material no posto dos evaporadores no início do projeto 

No Anexo X é ainda possível verificar como se efetuava o armazenamento de evaporadores 

no posto de trabalho. O facto de estarem todos empilhados no carro originava problemas de 

qualidade e manuseamento quase constante, pois para conseguir retirar um evaporador de 

baixo necessitava de retirar os demais que se encontravam por cima. 

Linhas de montagem 

No que concerne às linhas de montagem, era percetível uma quantidade enorme de peças no 

bordo de linha, que ocupavam as estantes de um e outro lado da linha. Imagens deste BL 

podem ser observadas no Anexo G.  

Uma das grandes dificuldades para o chefe das linhas de montagem era saber em que fase da 

produção é que se encontravam determinadas peças, não podendo planear, com rigor, a 

entrada das máquinas em linha. Apesar das grandes quantidades de peças existentes no BL 

das linhas de montagem, a produção era muitas vezes interrompida pela falta de um material 

que não estavam a levar em consideração. 

Mais ainda, muitas das peças eram colocadas atrás das estantes da linha 1 por falta de espaço. 

Os OL não conseguiam transportar o carro até esse local, obrigando-os a realizar diversas 

viagens para abastecer manualmente as prateleiras dos operadores das linhas, acabando por 

interferir com as operações destes trabalhadores. A Figura 20 realça esta situação onde, por 

um lado, o OL não consegue deixar o carro atrás das estantes (corredores estreitos), 

necessitando de efetuar diversas deslocações com as peças na mão, acabando, por outro lado, 

por entrar sucessivamente no espaço de trabalho dos operadores das linhas. 
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Figura 20 - OL nas linhas de montagem (carro da distribuição à direita na imagem) 

Ao lado das linhas de montagem localizava-se um anexo (posição mostrada anteriormente na 

Figura 12, em baixo), espaço destinado à receção e armazenamento de bases e laterais 

lacados, assim como de grades de paletes que alimentavam o posto 1 da linha de montagem 1. 

Este material não se encontrava junto ao posto devido à variedade de gama, à elevada 

quantidade e volume ocupado. 

 

Figura 21 - Imagem do anexo da UN1 

Na prática, como é possível observar na Figura 21, para além das bases e laterais lacados 

ainda se armazenava no Anexo algum material com baixa rotação (como moldes de injeção 

ou estantes antigas). Não havia, no entanto, espaço para o armazenamento de grades de 

paletes, que eram, após a chegada da UN3, colocadas numa área mais próxima ao posto 1 da 

linha de montagem 1 (a localização pode ser melhor identificada na Figura 12 e ilustrada na 

Figura 22). Esta forma de armazenar as paletes impedia os operadores de, em caso de 

necessidade, conseguirem chegar à última palete sem retirarem as restantes de cima. 
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Figura 22 - Armazenamento de grades e paletes fora do anexo 

3.1.3 Montagem do grupo de compressores 

A UN3 estava destinada à construção de grades de paletes e outro tipo de marcenaria, 

montagem de grupos de compressores, serralharia de alumínio, serralharia de ferro e lacagem. 

Para além disto, situava-se nesta unidade o armazém de chapa, madeira e alguns 

componentes, como compressores, condensadores e evaporadores. O layout desta unidade 

está apresentado no Anexo C. 

Para assegurar o funcionamento logístico desta unidade estavam destacados dois OL, ambos 

responsáveis pela arrumação da MP armazenada aqui (compressores, evaporadores, 

condensadores, chapa, madeiras, grelhas, ventiladores, entre outros), pela separação do 

material necessário para a semana de trabalho e pelo carregamento de uma carrinha com 

peças a serem lacadas por um fornecedor externo. Podiam, excecionalmente, ajudar no 

transporte interno entre unidades. 

De acordo com este projeto a relevância da UN3 consistiu em perceber e otimizar o trabalho e 

espaço do posto de montagem dos compressores, dado que a UN1 estava aparentemente 

lotada.  

De forma a processar a transferência da UN3 para a UN1, tornou-se inevitável analisar o 

espaço assim como o método de trabalho na montagem dos grupos de compressores, onde 

estavam dedicados dois FTE (Full Time Employees). Na Figura 23 apresenta-se uma visão 

geral deste espaço, com área de 12,5x13,20 metros 

 

Figura 23 - Imagem da secção de montagem do grupo de compressores 

As operações principais na montagem de um grupo de compressores envolviam o corte de 

tubo e de capilares de cobre, preparação do moto-ventilador (montagem do motor, hélice e 

grelhas), preparação do compressor (montagem e soldadura) e montagem destes componentes 

numa base de metal (montagem e soldadura). Na Figura 24 é possível observar um grupo de 

compressores com os principais elementos dispostos. 
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Figura 24 - Grupo de compressor montado (legendado) 

Na Figura 25 apresenta-se o layout legendado desta área. Referenciando à legenda desta 

mesma figura, o corte de tubo e capilares era efetuado na posição 2 e 3, a preparação na 

posição 5, a obtenção de material para preparação era feita a partir das posições 1, 4 e 7, e a 

montagem final era efetuada na posição 6, onde também se encontravam as bases de metal. 

 

Figura 25 - Layout da montagem dos grupos de compressores 

Aquando do início do estudo do método de trabalho destes dois operadores foi possível 

verificar que os grupos de compressores eram feitos ao lote. Por outras palavras, quando os 

operadores tinham na sua lista de planeamento semanal a montagem de produtos semelhantes 

(isto é, com operações iguais), procuravam fazer a mesma operação em todos eles, 

sequencialmente. Na sua ótica, montar seis a dez grupos de compressores de cada vez 

(podendo chegar a doze), como mostrado na Figura 26, conferia-lhes rentabilidade.  

 

Figura 26 – Imagem da montagem dos grupos de compressores em lote 
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Verificou-se que, em 9 horas, eram produzidos cerca de 27 compressores, o que equivale a 

uma média de 20 minutos por cada grupo de compressores. O tempo de muda de deslocação 

atingia, neste posto, cerca de 7 minutos por cada montagem de grupo (aproximadamente 26% 

do tempo total de produção). 

Depois de finalizada a montagem, os compressores eram enviados para a UN1. Geralmente 

transportavam-se vários compressores de uma só vez para poupar viagens de transporte, 

embora estas viagens acontecessem regularmente devido a pedidos de antecipação da 

produção (emergências). Mais ainda, já tinham ocorrido situações em que grupos de 

compressores, já montados, caíram da carrinha no transporte entra a UN3 e a UN1. Na UN1 

não estava ninguém encarregue de colocar estes grupos nas áreas respetivas. 

3.1.4 Unidade 4 

A UN4 servia exclusivamente como armazém. Armazenava a grande maioria dos 

componentes e ainda o PA pronto a ser enviado para o cliente final. No Anexo D é possível 

visualizar o layout desta Unidade. 

Na JCS existiam dois tipos de material para serem separados na UN4. O primeiro consistia no 

material que saía conjuntamente com a programação da produção, de acordo com as 

estruturas no ERP – Material da programação –, e o segundo tratava-se de material de uso 

mais comum, como parafusos, anilhas ou rebites, que eram pedidos pelos operadores – 

Material de requisição. 

3.1.4.1 Separação do material da programação 

A separação do material da programação (ex: lâmpadas, válvulas, etc.), como é 

commumente designada na JCS, era realizada por um OL e baseava-se na recolha do material 

necessário para os postos com base no planeamento semanal. Iniciava-se à quinta-feira 

quando era gerada pelo planeamento uma lista com o material necessário para separar na 

UN4. Este material deveria ser separado e colocado no Portão 3 da UN1 até à sexta-feira da 

semana seguinte, pois iria ser necessário nos postos na segunda-feira sequente.  

Método de trabalho 

De forma a conhecer o material a ser recolhido para um determinado planeamento, o OL 

suportava-se num conjunto de folhas que informavam acerca do material a separar, ordenados 

pelos postos que o iriam consumir, e que apresentava, em média, 450 linhas de picking 

diferentes para uma semana. Um exemplo de uma destas folhas pode ser visto no Anexo H.  

Analisando os materiais necessários para um determinado posto, o OL deslocava-se às 

estantes correspondentes com base na sua experiência ou com a ajuda de suporte informático 

para identificar a estante.  

Após chegar ao local do material, o OL recolhia-o para um carro pequeno que, quando 

estivesse cheio, retornava à zona de consolidação. Nesta zona o OL passava os materiais 

recolhidos do carro para a palete. No final da separação, estas paletes eram entregues à UN1 

fazendo uso de um empilhador pelo OL do armazém, estando a posterior distribuição pelos 

postos a cargo indefinido. O carro da separação e a zona de consolidação estão ilustrados no 

anexo I.  

Esta tarefa ocupava sensivelmente 4,5 dias de trabalho do OL, com uma média de tempo de 

pickagem por linha de cerca de 5 minutos. Constatava-se que, numa só separação semanal, o 

OL passava várias vezes nos mesmos lugares, pois produtos próximos nas estantes poderiam 

pertencer a postos diferentes ou até dar-se o caso de ser o mesmo Stock Keeping Unit (SKU). 
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3.1.4.2 Requisições 

No início do projeto, o material que não se encontrava nas listas da separação da programação 

era solicitado ao armazém por requisição, como era o caso dos parafusos e anilhas. O pedido 

era realizado (formalizado) por meio de uma folha de requisição que, por norma, era apenas 

preenchida com o campo da descrição do artigo, não possuindo código nem localização na 

UN4. 

A requisição deveria ser processado alguns dias antes de o material acabar, ou seja, os 

operadores dos postos tinham de antecipar o momento em que entrariam em rotura num dado 

artigo. Os operadores dos postos deslocavam-se até à UN4 para entregar as folhas da 

requisição, sendo que o material era posteriormente distribuído por um OL, que estava 

também responsável pelo atendimento de fornecedores.  

3.2 Problemas e desafios encontrados 

À medida que se foi estudando o funcionamento interno da JCS, descrito até aqui, foram 

sendo detetados problemas que serão sintetizados nos pontos seguintes. O desenvolvimento 

destas oportunidades de melhoria em soluções será posteriormente apresentado no capítulo 4. 

3.2.1 Mudanças físicas previstas 

O espaço dedicado à maquinação não era suficiente para abranger as novas máquinas que 

estavam encomendadas e com data de chegada para agosto, obrigando a repensar a disposição 

dos equipamentos e a forma como deveria ser estruturada. Por outro lado, o BL de alguns 

postos e a existência de corredores estreitos nalgumas zonas da UN1 constrangia as 

movimentações logísticas. Problemas ao nível do BL serão aprofundados na secção 3.2.2. 

Mais ainda, sentia-se a necessidade de colocar a montagem do grupo de compressores na UN1 

para facilitar a comunicação (de alterações de planeamento, por exemplo), de entre-ajuda e 

evitar transportes deste material pesado, pois, como referido anteriormente, já tinham ocorrido 

percalços no transporte de grupos de compressores no caminho entre a UN3 e a UN1. Devido 

à falta de espaço na UN1, seria impraticável manter o mesmo espaço e a mesma metodologia 

de trabalho. 

3.2.2 Definição do Bordo de Linha 

Não foi desde logo difícil de perceber que a tarefa de distribuição de peças pelos postos de 

trabalho estava extremamente dificultada pelo seu desenho de layout. Uma vez que era 

impossível aproximar o carro com o material junto das estantes, os OL necessitavam de 

transportar as peças manualmente diversas vezes no mesmo posto, dispendendo mais tempo 

que o necessário, que se traduz nos 50% de tempo consumido em Abastecimento de postos 

(Handling de distribuição), como pode ser comprovado pela análise da Figura 15. 

Acresce ainda que os OL se viam obrigados a entrar no espaço de trabalho dos seus colegas 

dos postos do fabrico para conseguirem abastecer as estantes de material, uma vez que estas 

se encontravam do lado oposto do corredor de passagem. Este facto provocava diversas 

paragens dos operadores dos postos para darem passagem ou informações relativas à 

localização na estante de um determinado produto, por falta de posições normalizadas na 

mesma. 

3.2.3 Distribuição pouco ergonómica e intuitiva 

A ergonomia dos carros da maquinação era claramente um fator desfavorável aos operadores 

logísticos e da maquinação dado que os carros eram muito longos e baixos, obrigando-os a 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

29 

debruçarem-se sobre o carro para irem buscar as peças e folhas, como é possível concluir 

através da apreciação do Anexo J. Isto provocava uma clara falta de condições de 

manuseamento, que se traduzia em tempo desperdiçado por estes OL. 

No Anexo J é ainda possível reparar que as peças e as respetivas ordens de produção (que 

deveriam acompanhar a peça até ao posto final) eram colocadas de forma indiscriminada no 

carro, dificultando em grande escala a tarefa de identificação das peças por parte do OL, que 

tinham posteriormente de ser distribuídas por um grande número de postos. De salientar ainda 

que, como observado na Figura 15, 20% do tempo de um OL era empregue na gestão da 

informação, isto é, tempo apenas dedicado a agrupar folhas e identificar as peças 

correspondentes. 

A juntar a estas contrariedades, acrescenta-se o facto de existir mais do que um tipo de carro, 

o que fazia com que, quando um tipo de carros estivesse a ser mais requisitado e acabasse por 

ficar indisponível, carros do outro tipo não conseguissem colmatar o aumento de necessidade. 

3.2.4 Falta de normalização de tarefas logísticas 

Algumas tarefas relativas à distribuição não estavam definidas, originando muitas vezes um 

atraso de várias horas na arrumação do material nos postos de trabalho que chegava à UN1 

vindo da UN3, UN4 ou do Exterior. 

Por outro lado, a chefia dos operadores logísticos (exceto os OL da maquinação, que tinham 

uma chefia diferente) situava-se na UN4. Era uma chefia responsável pelas compras e, por 

isso, pouco operacional ao nível do acompanhamento destes operadores, principalmente dos 

OL da UN3. Por este motivo, a monitorização das tarefas destes OL era quase inexistente, os 

quais trabalhavam praticamente em autogestão. 

3.2.5 Operadores fora dos postos 

A falta de peças nas linhas de montagem era motivo para que os operadores se ausentassem 

dos seus postos de trabalho à procura das mesmas. Este constrangimento emergia do facto de 

algumas peças serem, erradamente, colocadas em postos aos quais não pertenciam, por as 

peças ainda não terem sido trabalhadas ou por ainda não terem sido distribuídas. A origem das 

peças serem colocadas em postos indevidos passava muito pela má ou inexistente indicação 

da gama operatória na ordem de produção, conforme facilmente se depreende do documento 

da Figura 27.  

 

Figura 27 - Exemplo de uma ordem de produção com a gama operatória mal definida 
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Como não existia nenhum sistema de tracking das peças dentro da fábrica, os OL eram 

requisitados para se deslocarem, em conjunto com os operadores, à procura das peças, já que 

muitas delas tinham saído da maquinação. Isto sucedia mesmo tendo em conta que dois 

operadores das linhas de montagem e outro operador nas linhas de pós-montagem estavam 

exclusivamente dedicados à operação de procura de peças. Estes três operadores podiam 

deslocar-se várias vezes por dia até aos fornecedores para trazerem peças de emergência. 

Para agravar a situação, a nenhum OL tinha sido incumbida a tarefa de distribuição do 

produto (como subconjuntos) até às linhas, à exceção das peças da maquinação. Estas funções 

estavam a cargo do operador do posto onde se produziu o subconjunto ou dos operadores dos 

postos seguintes. 

Distribuíram-se folhas, apresentadas no Anexo L, onde os operadores foram registando, num 

dia, as saídas dos seus postos de trabalho. Chegou-se à conclusão que cerca de 25 operadores 

das linhas passavam em média 30 minutos por dia fora do seu posto de trabalho a ir buscar as 

peças necessárias à produção ou à procura ou de peças. Para além disto, dois trabalhadores da 

JCS tinham como única responsabilidade procurar e providenciar as peças necessárias para os 

produtos prestes a entrar na linha de montagem ou mesmo quando já lá se encontravam. 

3.2.6 Dificuldade de entre-ajuda entre operadores 

A entre-ajuda dos operadores é fundamental, em qualquer organização, para combater 

sobrecargas de trabalho em determinados postos. Nomeadamente na JCS, era extremamente 

útil ter os operadores dos subconjuntos elétricos (montagem de gambiarras, conjuntos 

ventilados e quadros elétricos) e os operadores dos subconjuntos termodinâmicos (montagem 

de evaporadores e grupos de compressores) perto uns dos outros devido ao know-how comum 

que estes possuem. Também deviam estar próximos das linhas de montagem para darem 

auxílio na instalação destes produtos quando os operadores das linhas estivessem mais 

ocupados.  

Verificava-se, contudo, que a montagem de gambiarras estava colocada no extremo oposto da 

fábrica relativamente aos restantes dois subsectores elétricos. No caso do posto da montagem 

do grupo de compressores a entre-ajuda ainda era menos viável já que se encontravam na 

UN3, à parte das linhas de montagem e da montagem de evaporadores do posto 1. 

3.2.7 Produção em lote e WIP 

Um paradigma existente em muitos dos postos dentro da organização era o aumento do 

rendimento que a produção em lote resultava (ver Anexo K). Contudo, como se considerou e 

explicou, produção em excesso é um muda muito perigoso, uma vez que este tem a agravante 

de originar muitos outros tipos de desperdício. 

Na JCS podia ser vísivel muito material nos BL de todos os postos. No entanto, observava-se 

que, sucessivamente, as linhas de montagem não tinham peças para corresponder à produção 

planeada. Produções em lote tinham de ser interrompidas para dar lugar a encomendas de 

emergência ou alterações de plano, sendo também produzido material que não seria 

necessário tão cedo.  

O planeamento de produção da JCS era feito semanalmente. Contudo, as linhas de montagem 

nunca conseguiam cumprir aquilo que lhes era proposto para cada um dos dias da semana, 

uma vez que não possuíam o material atempadamente. Devido à complexidade do material 

inerente às diferentes tipologias, variedades dentro da tipologia (ex: tamanhos) e quantidade 

de fornecedores (quer dos postos internos quer dos postos externos) percebia-se a extrema 

dificuldade para o chefe das linhas de montagem conseguir antecipar falhas de material e 

saber, com clareza, que sequência de montagem seguir. Diariamente, um grande número de 
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máquinas que entrava nas linhas de montagem não seguia no tapete até ao fim, sendo 

colocadas de lado por se terem detetado demasiado tarde falhas de material. 

3.2.8 Separação do material da programação 

Ao estudar-se o picking na UN4 foi possível reconhecer algumas ineficiências. Em primeiro 

lugar, observava-se que, fazendo a separação da programação por postos, o operador 

retornava várias vezes ao mesmo sítio no mesmo planeamento. Mais ainda, o facto de os 

produtos a separar não virem acompanhados das respetivas posições nas estantes obrigava o 

OL a ir sucessivamente ao computador consultar esta posição. Adicionalmente, a insuficiente 

capacidade do carro obrigava o OL a deslocar-se diversas vezes à zona de consolidação. 

Na zona de consolidação, a carga ia sendo condicionada em paletes. Tornou-se percetível que, 

aquando da distribuição, estas paletes causavam um enorme transtorno devido à dificuldade 

de transporte com um porta-paletes dentro da UN1, equipamento que nem sempre estava 

acessível. Acentue-se ainda o facto de o operador, que era semanalmente destacado para 

distribuir a separação pelos postos de trabalho da UN1, lamentar-se da maneira confusa e 

indiscriminada da colocação do material para entregar nos postos, o que fomentava gastos de 

tempo desnecessários em manuseamento do produto. 

3.2.9 Requisições 

Como já foi devidamente sublinhado, parte do material necessário nos postos era gerido 

fazendo uso de requisições pelo operador. Este procedimento trazia alguns inconvenientes, 

nomeadamente: 

• A não existência de um sistema eficaz de fazer chegar à UN4 as folhas de requisição, 

sem implicar a saída dos operadores dos seus postos de trabalho para efetuar os seus 

pedidos de material; 

• A ausência de código e de localização nas folhas de requisição, originando perdas de 

tempo na procura do material em armazém. Por vezes, os operadores dos postos não 

sabiam sequer a designação do material, usando como último recurso a apresentação 

de um exemplar do artigo ao OL na expetativa que este resolvesse a situação; 

• Atendendo a que os operadores dos postos estavam incumbidos de decidir quando 

fazer a requisição para um dado artigo e que quantidade desse artigo é que desejavam, 

acabavam por requisitar material para um longo período, o que aumentava a 

quantidade de produto nos postos de trabalho. As falhas de material também eram 

frequentes por falta de antecipação da rotura. 
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4 Soluções 

Neste capítulo apresentam-se as soluções propostas. Para cada solução é feita uma 

quantificação dos ganhos nessa área, tangíveis ou intangíveis e alcançados ou previstos. Nos 

ganhos assumiu-se 232 dias de laboração e custo anual de 16000€ por operador (5,39€/hora). 

4.1 Layout proposto 

 

Figura 28 - Novo layout para a UN1 

O novo layout, apresentado na Figura 28, contempla uma disposição diferente para a: 

• Maquinação (1), que viu a sua área ser extendida até ao corredor que passou a estar 

junto à parede; 

• Montagem de conjuntos termodinâmicos e anexo (2), nova área que contempla os 

postos de trabalho das montagens dos evaporadores e grupos de compressores. O 

espaço no anexo passa a ser aproveitado para armazenamento de material; 

• Montagem de conjuntos elétricos (3), nova área que recebe a montagem de conjuntos 

ventilados, de gambiarras e de quadros elétricos; 

• Soldadura (4). 
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A interação entre logística e produção no BL destas áreas passou a estar perfeitamente 

identificável e separável.  

Devido à má definição do BL, à mudança do posto dos grupos de compressores para a UN1 e 

à separação física de operadores que se podiam entre-ajudar, foi necessário rever os layouts 

dos postos de fabrico, com exceção da injeção e pós-montagem, áreas que não se mostraram 

relevantes para este estudo. 

No sentido de ajudar à otimização do espaço ocupado em estantes, foi desenhada uma estante 

standard, com apenas 750 milímetros, com prateleiras que podiam ser facilmente ajustadas ao 

tamanho do material. O desenho desta estante está disponibilizado no Anexo N. 

4.1.1 Maquinação 

O grande desafio para a definição deste layout foi conseguir enquadrar os diferentes 

equipamentos, alguns deles com tamanhos maiores, e não prejudicar o fluxo de material. 

Concomitantemente, lidou-se com algumas restrições, nomeadamente a atual posição da 

punçonadora e a nova localização da máquina de corte por laser.  

As grandes dificuldades apresentavam-se ao nível da maior dimensão da paineladora, que não 

cabia no espaço destinado à maquinação, e do elevado fluxo de material da saída da 

punçonadora, que deveria seguir diretamente para as quinadoras. Mais ainda, também se 

esperava um considerável aumento no fluxo de entrada e saída de material na nova 

paineladora (maior do que a anterior), devendo por isso evitar-se cruzamentos destes fluxos. 

A Figura 29 pretende ilustrar o layout proposto para a maquinação (sentido de baixo para 

cima, ou seja, a injeção estaria acima na imagem). Não foi possível conciliar a entrada da 

paineladora no espaço antigo, sem com isto limitar seriamente as movimentações dentro desta 

área. Sobretudo o espaço entre a punçonadora e as quinadoras não seria viável para manter os 

fluxos minimamente organizados e visíveis.  

 

Figura 29 - Novo layout da maquinação 
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Assim, concluiu-se que seria necessário ampliar a área da maquinação e, tendo em conta o 

acordado relativamente à não alteração da posição da injeção, optou-se por deslocar o 

corredor até à parede, transferindo o parque de carros para o interior da maquinação e 

desviando as áreas de soldadura e montagens elétricas alguns metros para cima, como poderá 

ser visto mais à frente. Estas alterações foram estudadas fazendo uso de uma impressão da 

planta da maquinação e da vista de cima das máquinas que aí estariam presentes à mesma 

escala, como é possível observar no Anexo M. 

No que concerne ao fluxo dentro da maquinação, o material que sai da punçonadora e da 

máquina de corte a laser é transferido para carros que vão abastecer as posições de entrada de 

cada uma das quinadoras (legendado com ‘E’ na Figura 29), sendo que as peças após serem 

quinadas seguem para um carro de saída (legendado com ‘S’ na Figura 29) o qual, quando 

estiver cheio, é recolhido pelo OL até ao parque de carros e posteriormente substituído por um 

carro vazio. As duplas posições permitem que um operador das quinadoras nunca páre a 

laboração por falta de material ou por ausência de carro para colocar as peças maquinadas. 

A cor azul destaca o fluxo de material da máquina de corte por laser que, devido a restrições 

físicas, teve de ficar na posição demonstrada, daí que se procurasse adaptar os restantes 

fluxos. Na Figura 29, perceciona-se a inexistência de cruzamentos de fluxos, tendo-se 

constituído uma área nobre no seio da maquinação para os movimentos de carros entre a 

punçonadora/paineladora e quinadoras/parque de carros. Por falta de espaço, foi decidido 

colocar a Calandra (9) perto do parque de carros vazios. No entanto, caso esta posição se 

mostre inconveniente aquando da implementação, este equipamento poderá facilmente 

adaptar-se a outro local já que é bastante móvel e de pouco uso. 

A execução deste layout será levada a cabo apenas em agosto, altura em que os equipamentos 

chegarão à JCS. Como foi referido anteriormente, o crescimento da maquinação terá 

implicações práticas nos postos de trabalho que se encontram encostados à parede (Figura 12, 

em cima). As ações seguintes foram, por isso, no sentido de estudar esses mesmos layouts e 

zonas de trabalho. 

Ganhos 

Os ganhos previstos para este layout dizem respeito à melhor organização do espaço e maior 

gestão visual, que irão impactuar positivamente no fluxo de material, desde a saída da 

punçonadora até à deteção do carro cheio na quinadora.  

4.1.2 Layout montagens termodinâmicas 

À partida para esta definição de layout estabeleceu-se o objetivo de colocar os dois postos de 

montagens termodinâmicas (evaporadores e grupos de compressores) numa localização 

próxima para potenciar a flexibilidade de trabalho entre estes e as linhas de montagem.  

Após a observação do funcionamento procedeu-se com os passos definidos nos 5S, contando 

com o auxílio de cada operador, por forma a aferir os materiais e ferramentas que poderiam 

ser retirados do posto de trabalho por não serem necessários e, dos necessários, qual o mais 

utilizado, colocando-o mais acessível.  

Normalização das estantes 

Neste sentido, foi desenvolvida uma estante que poderia servir como standard para qualquer 

posto, com um comprimento de apenas 750mm, sensivelmente metade em relação às 

existentes na JCS. O pequeno tamanho aliado à flexibilidade na colocação de prateleiras 

permitiam ajustar facilmente as prateleiras às diferentes dimensões dos artigos reduzindo o 

espaço no BL.  

Novo Standard Work para a montagem de grupos de compressores 
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Aquando do estudo da montagem de grupos de compressores verificou-se que estes eram 

produzidos em grandes lotes, numa mesa com mais de 7,5 metros de comprimento. Tendo em 

conta as limitações de espaço na UN1 já referidas e o muda de excesso de produção, estudou-

se o Standard Work e testaram-se novas metodologias com o objetivo de diminuir a área 

ocupada e aumentar a produtividade. 

O primeiro passo neste teste foi examinar a produção unitária. Apuraram-se dois tipos de 

operações que podiam ocorrer independentemente: as tarefas de preparação (operações de 

corte de tubo e de capilares de cobre, preparação do moto-ventilador e preparação do 

compressor) estavam e a montagem destes componentes na base de metal. Definiu-se que um 

operador levaria a cabo as tarefas de preparação e o outro seria responsável pela tarefa de 

montagem na base de metal, cada um na sua mesa respetiva.  

Ao longo do teste de produção unitária, constatou-se que foram montados grupos com uma 

média de 33 minutos, baixando consideravelmente a produtividade. Apesar de não exisitirem 

setups, percebeu-se que esta baixa de produtividade estaria diretamente ligada às tarefas de 

preparação, uma vez que envolviam muitas trocas de ferramentas e materiais e sucessivas 

deslocações à estante de MP para se guarnecerem de materiais que, devido às dimensões, não 

podiam estar junto dos operadores, o que fazia com que a operação de montagem fosse mais 

rápida. 

Percebido isto, procurou-se testar a preparação (primeiro operador), de uma só vez, para 

quatro grupos de compressores, com montagem unitária (segundo operador), como se 

apresenta na Figura 30. Esta preparação (1) ia sendo colocada num carro (2) e, quando 

estivesse completa, o carro era colocado ao lado da mesa de montagem (3). A montagem dos 

componentes preparados na base metálica era unitária (4), estando o sistema montado para 

que este operador não necessitasse de sair da mesa de trabalho.  

 

Figura 30 - Ensaio do novo Standard Work no grupo de compressores 

Desta forma, conseguiu-se reduzir o muda de deslocações e WIP, melhorando o tempo de 

resposta a alterações no planeamento. Mais ainda, este novo método de trabalho deu uma 
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produção de 13,62 minutos para cada grupo de compressor, que representa um aumento face à 

produtividade inicial. 

Este novo método de produção, que não só era mais produtivo como também exigia menos 

área de trabalho, deu contornos mais realistas à hipótese da mudança deste posto de trabalho 

para a UN1. 

Layout final 

Foi proposto que estes dois postos fossem movidos para a zona onde, até então, se situava o 

armazenamento de grades de paletes e o posto de montagem de gambiarras. Este último 

passaria para junto dos restantes postos elétricos, como será visto na secção 4.1.3.  

 

Figura 31 - Novo layout para a montagem dos conjuntos termodinâmicos 

A Figura 31 reproduz a nova disposição da montagem do grupo de compressores e 

evaporadores, explicado nos pontos a seguir: 

• A MP mais volumosa dos compressores passou a estar armazenada em (2), o que 

permite um abastecimento de trás. Os compressores foram colocados numa posição 

mais ergonómica para os operadores os poderem retirar, evitando-se assim o uso de 

stacker como acontecia na UN3 (Figura 33 – (3))  

• A mesa de trabalho (3) já existia na UN3, sendo adaptada para acondicionar caixas 

com material acessível ao operador e uma gaveta para colocar ferramentas menos 

usadas. A bancada (6) foi feita de origem, primando por ter os materiais aí acessíveis 

ao operador. Em ambas as bancadas o abastecimento das caixas é feito pelo lado do 

corredor; 

• Sabendo os próximos quatro grupos que vai produzir, o operador da preparação (3) 

usa um carro de apoio para os componentes (como visto na Figura 30 - (2)). Inicia o 

trajeto em (8), onde corta tubo, depois desloca-se para (5), onde realiza os capilares, 

desloca-se a (2), onde recolhe compressores, condensadores e outro material da 

separação, e retorna à mesa (3) onde realiza a preparação do compressor e do moto-
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ventilador que, no final, retornam ao carro de apoio que por sua vez é colocado em (4). 

O operador da montagem nunca abandona a sua mesa de trabalho (6), como 

demonstrado no Anexo P, facilitando o controlo para o supervisor. 

• Dispensou-se a máquina de cortar tubo de cobre dos evaporadores, passando a 

máquina que já existia na UN3 a ser de uso comum para estes dois postos (8). 

Atendendo a que as operações desta secção são relativamente curtas e o operador dos 

evaporadores necessita de utilizar a máquina apenas esporadicamente, não existia 

perigo de ocorrer muda de espera; 

• Decidiu-se retirar as ferramentas da mesa de trabalho do operador dos evaporadores e 

colocá-las num carro que pudesse acompanhar o operador da montagem de 

evaporadores ao longo da mesa de 3 metros (9); 

• Conciliou-se o PA de evaporadores e compressores na mesma área (7), colocando-os 

em carros. Uma vez que os evaporadores maiores do que 3 metros não podem ser 

colocados ao alto em carros, criou-se uma área (11) onde estes pudessem ser 

armazenados. Destes espaços, o PA é transportado por um OL para uma nova área de 

kitting, que será aprofundada no capítulo 4.1.5; 

• Como se apresenta na Figura 31, reduziu-se o espaço ocupado pela MP da montagem 

dos evaporadores às duas estantes (10). O material de requisição passou a ser gerido 

por kanban, de acordo com o observado na Figura 46; 

• Triou-se e arrumou-se o material no anexo com vista a retirar todo o material 

dispensável, o que libertou metade do espaço ocupado nesta área. A porta criada (14) e 

o novo corredor garantiram um acesso fácil e rápido a esta área, facilitando-se a 

entrada do material para o posto do grupo de compressores pelo novo portão (15). 

Aproveitou-se para organizar e definir as zonas para bases e laterais lacados (17), 

assim como as paletes de madeira (16), que passaram a estar dispostas ao alto, 

permitindo a retirada de uma sem manusear as restantes (ver Anexo O). 

Na Figura 32 e Figura 33 é possível observar o novo espaço de trabalho da montagem de 

evaporadores e de grupos de compressores, respetivamente. 

 

Figura 32 - Novo espaço de trabalho da montagem de evaporadores 
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Figura 33 - Novo espaço de trabalho dos compressores 

Ganhos 

Tabela 2 – Ganhos anuais nas montagens termodinâmicas 

Ganhos 

(alcançados)

Aumento de produtividade 32%

Ganhos em € 5 190,00 €               

Redução do muda de movimento (% tempo total) 5%

Ganhos em € 800,00 €                  

Redução tarefas log. (horas/semana) 4

Ganhos em € 948,28 €                  

6 938,28 €               

Standard Work produção compressores

Abastecimento dos postos

 Movimentações no posto 

evaporadores

Total (€/ano)
 

Na Tabela 2 é possível observar os ganhos nestes dois postos, que são de seguida explicados: 

• Aumento de produtividade de 32% no novo método de produção uma vez que a taxa 

de produção baixou de 1 grupo/20minutos para 1 grupo/13,6 minutos; 

• Redução do muda dentro do posto de trabalho dos evaporadores para metade, 

passando de 10% para 5%. Foi difícil eliminar este muda na totalidade devido às 

grandes dimensões e quantidade de componentes, que impossibilitavam colocar tudo 

próximo do operador; 
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• Quanto às tarefas logísticas, estas foram reduzidas em vários pontos. Deixou de ser 

necessário colocar o material da maquinação em palete para depois ser carregado 

numa carrinha e descarregado na UN3 (poupança de 90 minutos/semana); o 

abastecimento dos postos passou a ser feito pelo corredor e as zonas estavam melhor 

identificadas (poupança de 30 minutos/semana). 

Existiram ainda outros ganhos mais difíceis de quantificar em euros mas com notório VA para 

a JCS, nomeadamente: 

• Ganho de espaço. Redução da área dos compressores para 32% do espaço inicial (de 

12,5*13,2 = 165 m2 para 11,35*4,6 = 52,21 m2) e no caso dos evaporadores para 81% 

da área inicial (de 9,5*4,18 = 39,76 m2 para 7*4,6 = 32,2 m2); 

• Maior flexibilidade de tarefas. Operadores termodinâmicos passaram a estar juntos e 

muito próximos das linhas, conferindo ao chefe das linhas de montagem maior 

capacidade de resposta aos problemas; 

• Melhor acondicionamento da MP. Nomeadamente no caso dos evaporadores, 

passaram a ser colocados numa estante ao invés do carro; 

• Ergonomia no posto de trabalho. Altura das mesas ajustada e material mais acessível. 

4.1.3 Layout montagens elétricas 

Na Figura 34 apresenta-se o layout dos novos postos de trabalho das montagens elétricas (da 

esquerda para a direita: conjuntos ventilados, gambiarras e quadros elétricos), que aproxima 

os postos de trabalho dos operadores especialistas em material elétrico.  

 

Figura 34 - Novo layout montagem elétricas 

Deve sublinhar-se o facto de com este BL o abastecimento por trás das estantes tornou-se uma 

realidade. Ao ser possível a realizar as trocas de materiais a partir do corredor, evitou-se as 

diversas viagens com material em mãos, como sucedia até então. 

Breves notas a ter em conta no layout mostrado na Figura 34: 

• Observou-se que, após a realização do estudo de trabalho seguido da aplicação da 

metodologia 5S, o material necessário nos postos de trabalho ocupava ainda uma área 

considerável. Por este motivo, decidiu-se deslocar o corredor já existente para uma 

zona mais próxima das linhas de montagem, ponderando a previsão de redução de 
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espaço que estas sofreriam (ver secção 4.1.5), e criar um novo corredor junto à parede. 

Caso este corredor não fosse criado, o BL seria maior, o que causaria um muda de 

movimento consideravelmente superior. A implementação deste corredor também 

levou em consideração a alteração do corredor prevista para o novo layout da 

maquinação; 

• Foi necessário ganhar algum espaço nos excedentes de PA (1) para que se pudesse 

criar a área de lacados de/para o fornecedor externo (2). Esta área exige um espaço 

amplo devido à grande quantidade de material que, todas as semanas, é enviado para o 

lacador; 

• A estante dos componentes elétricos (3) não foi colocada junto à mesa de trabalho (4) 

uma vez que alguns conjuntos ventilados chegam a medir quase 4 metros, o que requer 

algum espaço livre junto à mesa para manuseamento do material. A estante naquela 

posição garante o abastecimento por trás e reduz o muda de movimento atendendo à 

maior proximidade  

• Há claras distinções entre a zona de MP e PA, dado que o abastecimento da MP 

proveniente da maquinação (5, 9 e 15) é feito pelo corredor inferior e o PA é 

armazenado nas estantes viradas para o corredor superior. 

Este layout foi implementado e pode ser visualizado na Figura 35. 

 

Figura 35 - Novo layout das montagens elétricas 

Ganhos 

Na Tabela 3 é possível observar os ganhos obtidos nestes três postos. 
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Tabela 3 – Ganhos anuais nas montagens elétricas 

Ganhos 

(alcançados)

Redução do muda de movimento 20%

Ganhos em € 3 200,00 €               

Redução tarefas log. (mins/semana) 50

Ganhos em € 197,56 €                  

Redução tarefas log. (% tempo OL UN1) 3,13%

Ganhos em € 500,00 €                  

3 897,56 €               

 Movimentações no posto

Abastecimento dos postos (da maq.)

Total (€/ano)

Abastecimento dos postos (separação da 

programação)

 

• Redução de 10% do muda de deslocações no operador do posto dos quadros elétricos 

e 10% no operador do posto dos conjuntos ventilados; 

• Devido ao abastecimento junto aos corredores, a distribuição das 2 separações da 

programação ficou 25 minutos mais rápida nestes postos; 

• Tendo em conta que 2,5 OL dispendiam cerca de 50% do tempo em Handling de 

Distrbuição, dos quais 5% eram nos conjuntos elétricos, mediu-se sensivelmente 50% 

de ganhos nesta distribuição, o que equivale a 3,13% do tempo total destes OL; 

• A área final ocupada por estes postos reduziu-se em 34% face à inicial (de 91,20 m2 

para 60,21 m2). 

4.1.4 Layout soldadura (MIG, por pontos e polimento) 

Devido à mudança do corredor na maquinação, optou-se por manter este corredor junto à 

parede também nos setores do Polimento (2), Soldadura TIG (4) e Soldadura por pontos (6), 

como pode ser observado na Figura 36. Assim, deslocou-se este setor até ao da injeção (5), 

mantendo o abastecimento nos princípios estabelecidos para os restantes postos. 

 

Figura 36 - Novo layout soldadura 

É sabido que os dois operadores que laboravam na Soldadura TIG partilhavam a mesma mesa, 

o que causava diariamente sucessivos mudas de espera. Tendo esta situação sido analisada na 

altura da elaboração deste layout, prevê-se desde já a integração dos mesmos em duas mesas 

de trabalho distintas. 

À data de entrega desta dissertação, estes postos ainda não foram intervencionados. Está ainda 

por realizar o estudo do seu trabalho e implementar os 5S por forma a melhorar o seu BL e, 

porventura, a metodologia de trabalho. 

Ganhos 
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Na Tabela 4 apresentam-se os ganhos anuais previstos para a soldadura após a implementação 

do novo layout. 

Tabela 4 - Ganhos anuais soldadura 

Ganhos 

(previstos)

Redução tarefas log. (% tempo OL UN1) 6,25%

Ganhos em € 1 000,00 €               

1 000,00 €               

Abastecimento dos postos (da maq.)

Total (€/ano)
 

Prevê-se que, após a implementação do layout neste posto, e no mesmo âmbito do que se 

verificou nos outros postos, se reduza o tempo de abastecimento do material proveniente da 

maquinação. Como não existe grande quantidade de material a ser abastecido do armazém 

para este posto, não se consideram ganhos de distribuição na separação da programação. 

Assim, tendo em conta que 2,5 OL dispendiam cerca de 50% do tempo em Handling de 

Distribuição, dos quais 10% eram nos conjuntos elétricos, prevê-se sensivelmente 50% de 

ganhos nesta tarefa, isto é, 6,25% do total de tarefas logísticas (2,5 OL). 

4.1.5 Layout linhas de montagem 

Tendo em conta a quantidade de material que fluía para as linhas de montagem e às 

dimensões que por vezes apresentavam, o BL destas linhas era excessivamente espaçoso 

provocando inúmeras saídas dos operadores dos seus postos. Além disso, a falta de 

coordenação ao nível do planeamento e a falta de antecipação de quebras de material, tornava 

urgente a implementação de um novo sistema que possibilitasse a identificação de falhas de 

material, fosse flexível quanto ao planeamento e fizesse chegar atempadamente as peças 

necessárias até aos operadores.  

Kitting 

O sistema de kitting proposto para as linhas consistia em preparar kits e fazê-los chegar, 

sequencialmente, ao operador, consoante a o sequenciamento das máquinas a entrar em 

produção. Como é possível observar na Figura 37, os produtos deixariam de chegar todos ao 

BL das linhas de montagem, sendo que o operador teria apenas junto a si o material do kit da 

máquina que está a montar (1), o material da seguinte (2) e outro material que, por ser 

frequentemente consumido (ex: parafusos) seriam de abastecimento contínuo (3). Este método 

impossibilitaria que uma máquina entrasse em linha sem que estivessem verificados e 

reunidos todos os componentes para a sua execução. 

 

Figura 37 - Esquema exemplificativo do kitting 
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Para se processar o kitting, era imprescindível a existência de uma área intermédia de espera 

dos produtos, onde o responsável pela criação dos kits - o kitter - pudesse averiguar se os 

produtos a colocar em linha tinham, efetivamente, o conjunto completo de peças.  

Layout proposto 

 

Figura 38 - Layout proposto para as linhas de montagem 

Na Figura 38 pretende-se explicar o layout proposto para as linhas de montagem, tecendo-se 

desde já algumas considerações sobre o mesmo: 

• Previamente a este projeto tinha sido efetuado um estudo à produção nas linhas, tendo-

se chegado à conclusão que duas linhas de montagem seriam suficientes para 

satisfazer a procura, bastando para o efeito adaptar a nova linha 2 (1) para a montagem 

de armários (que eram fabricados na antiga linha 4); 

• A necessidade de introduzir duas células à parte para produtos que não seriam 

montados nas linhas. Uma delas correspondia à célula dos especiais (2), na qual se 

montavam e testavam novos produtos, e a outra correspondia à célula dos neutros (3), 

onde se fabricavam os produtos que não eram aquecidos nem refrigerados; 

• A criação de uma área intermédia de kitting (4), onde os kits seriam formados, tendo 

em conta o material existente, sendo posteriormente distribuídos para os respetivos 

postos nas linhas. A disposição proposta para as estantes, assim como a distribuição 

dos carros de kitting, não é mais do que esquemática, já que vai depender do material 

que será colocado aí. No entanto, deve-se reter que o espaço ocupado no desenho 

pelas estantes e kits corresponde ao número de estantes que existiam nas linhas da 

montagem ao início do projeto; 

• A área de material IN/OUT foi determinada com o intuito de ser um espaço provisório 

de recolha do material da serralharia da UN3 (para as linhas de montagem e pós-

montagem) e da separação da programação da UN4. Não havia uma zona determinada 

para receber estes materiais, acabando por ficar dispersos no corredor ou nalgum 

espaço vazio; 
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• O túnel de teste para os equipamentos com o R290 passaria a estar integrado no final 

da linha 1 (6 e 7). No início do projeto estes testes eram realizados perto da zona da 

embalagem. 

 

Figura 39 - Nova área de kitting 

O processo de implementação deste modelo de abastecimento sequencial está ainda em curso. 

Iniciou-se por desmantelar a linha 2 e instalar a área de kitting para receber o PA dos postos 

intervencionados (montagens termodinâmicas e elétricas) e produtos injetados, como se pode 

verificar na Figura 39. O novo circuito logístico para o kitting só estará completo quando se 

tiver definido os restantes produtos que podem ainda vir a integrar esta área e como será feita 

a gestão de informação relativa à escolha dos kits a entrar em linha.  

Ganhos 

Apresenta-se na Tabela 5 os resultados previstos após a implementação do kitting nas linhas 

de montagem. 

Tabela 5 - Ganhos anuais linhas de montagem 

Ganhos 

(previstos)

Redução de operadores fora dos postos 25

Média de tempo fora do posto/dia 30 mins

Ganhos em € 15 625,00 €            

Redução tarefas log. (mins/semana) 60

Ganhos em € 237,07 €                  

Redução tarefas log. (% tempo OL UN1) 28,13%

Ganhos em € 4 500,00 €               

20 362,07 €            

Kitting

Abastecimento dos postos (separação da 

programação)

Abastecimento dos postos (da maq.)

Total (€/ano)
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Ganhos previstos: 

• Com a implementação do abastecimento sequencial – kitting – prevêem-se ganhos na 

ordem dos 20000€, uma vez que se eliminará a necessidade de deslocações que se 

verificam atualmente nos operadores das linhas; 

• Quanto à distribuição da separação da programação e das peças da maquinação, o 

raciocínio seguido foi o já explicado até aqui para os outros postos. 

O kitting será ainda responsável por outros ganhos menos quantificáveis, nomeadamente na 

melhoria da capacidade de antecipação de faltas de peças nas linhas e na maior flexibilidade 

no sequenciamento do planeamento. 

4.2 Distribuição de peças da maquinação 

Para melhorar a tarefa de distribuição de peças da maquinação, onde estavam destacados 2,5 

OL, desenvolveu-se um carro que trouxesse um melhor compromisso entre a facilidade da 

separação das peças, para otimizar o tempo de distribuição dos OL, e a ergonomia. As 

sucessivas iterações efetuadas tiveram em conta os tamanhos das peças, resultarando no carro 

na estrutura identificada na Figura 40 (aqui representada sem rodas). 

 

Figura 40 - Desenho do novo carro da maquinação 

Com dimensões de 1,3x0,8x1,7 metros, este carro foi definido por forma a garantir que, 

mesmo quando o carro estivesse completamente carregado, pudesse ser manobrado pelo OL; 

É um carro versátil tanto para peças grandes como para peças pequenas. Retirando as 

prateleiras (3) e os suportes frontais (5), úteis para as peças pequenas, passa a ser possível 

colocar novamente peças ao alto, utilizando os suportes removíveis em (4) como auxílio. As 

ranhuras na base do carro ajudam a fixar as peças que são colocadas nessa posição, reduzindo 
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o perigo de escorregarem durante o transporte. Passaram ainda a ser usadas caixas para 

separar as peças pequenas por postos, tornando mais fácil a identificação para o OL. 

Tendo em conta que as peças que abastecem estes carros podiam ser trabalhadas nas 

quinadoras e na paineladora e, de máquina para máquina, a dimensão e tipos de peças eram 

diferentes, foi necessário estudar e implementar um standard work, diferente para cada 

máquina, relativo à colocação de peças. Estas normas de trabalho podem ser encontradas nos 

Anexos Q, R e T. 

Para os operadores ficarem a conhecer a que posto destinar uma dada peça, era necessário 

essa informação ser correctamente atribuída na gama operatória, isto é, no percurso da peça 

dentro da fábrica, que acompanhava as ordens de produção.  

Apesar de os carros serem iguais, eles podiam ter mais ou menos suportes, prateleiras ou 

caixas. Assim, quando o carro era colocado junto ao operador da maquinação, o OL tinha já a 

preocupação de o deixar com as caixas vazias e os suportes de separação respetivos, quando 

ajustável à situação. 

 

Figura 41 - Novos carros da maquinação em utilização 

Ganhos 

Os novos carros da maquinação trouxeram resultados muito bons uma vez que permitiram a 

separação das peças pelos postos de destino logo à saída da maquinação. Por esse motivo, os 

OL passaram a deslocar-se apenas uma vez a cada posto na distribuição de um carro. 
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Os resultados obtidos com este equipamento traduzem-se na Tabela 6. Fora deste cálculo está 

o investimento realizado no fabrico dos carros, que rondou os 2000€, e em caixas de plástico, 

que rondou os 500€. 

Tabela 6 - Ganhos anuais nos OL da UN1 

Ganhos 

(alcançados)

Diminuição do número de carros a distribuir 20%

Ganhos em € 8 000,00 €               

Diminuição do tempo de distribuição de um carro 30%

Ganhos em € 9 600,00 €               

Tempo poupado (em % do tempo total) 5%

Ganhos em € 2 000,00 €               

19 600,00 €            

Aumento de produtividade logística por 

organização das peças por postos

Gestão dos lacados

Total (€/ano)

Aumento da capacidade dos carros

 

Após a implementação do novo carro e metodologia verificou-se que: 

• O facto de cada carro possuir mais 20% de capacidade representou uma diminuição 

equivalente no número de carros a distribuir. O acréscimo só não foi maior porque se 

prezou a organização das peças aí colocadas, como foi indicado nos standard work, 

um trade-off entre peças colocadas e organização das mesmas; 

• A organização das peças e ordens de produção trouxe ganhos de cerca de 30% ao 

tempo de distribuição de um carro. Assim, sobre os 80% dos carros iniciais calculou-

se um ganho adicional de 30%; 

• No caso da distribuição dos lacados, as cores e quantidade de peças a lacar saídas da 

maquinação passaram a ser mencionadas em cada ordem de produção, o que permitiu 

aos OL separar as peças por cor à medida que as armazenavam, permitindo um ganho 

de 50% nesta tarefa, que ocupava 10% dos 50% em handling dos OL da UN1. 

Geraram-se ainda alguns ganhos não-mensuráveis, tais como: 

• Melhoria da ergonomia na colocação e retirada de peças por parte dos operadores da 

maquinação e da logística. Por um lado, já não necessitavam de se debruçar totalmente 

para colocar e retirar as peças e, por outro, o esforço exigido durante o transporte 

destes carros era consideravelmente menor; 

• A existência de um tipo de carro único nesta secção, que conferiu ganhos ao nível da 

flexibilidade e capacidade de resposta dentro da maquinação; 

• Maior comunicação entre planeamento e logística/produção com o objetivo de corrigir 

as gamas operatórias nas ordens de produção. Isto trouxe uma melhoria significativa 

ao nível do tracking de peças dentro da UN1. 

4.3 Separação da programação 

Picking da separação da programação 

Testou-se um método diferente para o picking da separação da programação na UN4. Ao 

invés do material a separar ser indicado por postos, este passou a ser listado pela respetiva 

posição nas estantes, como observado na Figura 42. 
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Figura 42 - Nova folha da separação da programação 

Assim, o OL recolhia o material à medida que passava nas estantes, com uma rota bem 

definida. Foi necessário, para o ajudar neste efeito, repensar o carro onde a separação era feita 

e numa forma de separar imediatamente o material pelos postos. A explicação desta tarefa 

encontra-se discriminada na norma da separação, que se encontra no Anexo U.  

A solução encontrada para não ocorrer mistura do material dos postos foi colocar caixas azuis 

(tais como as usadas para a maquinação), que acompanhavam o OL na parte superior do carro 

e, à medida que o material ia sendo recolhido, era colocado na caixa do respetivo posto. 

Procurando otimizar a ergonomia e o espaço ocupado, desenhou-se um novo carro da 

separação da programação, semelhante ao carro já existente, com o objetivo de otimizar o 

número de caixas neste espaço (ver Figura 43 e Anexo V), que não podia ser muito largo nem 

comprido devido aos pequenos corredores entre estantes. 

 

Figura 43 - Novo carro da separação da UN4 

De acordo com o standard work da separação da programação, disponibilizado no Anexo T, o 

operador deslocava-se à zona de consolidação consoante a necessidade (indicada na norma) 

onde ia acondicionando o material em paletes, como é visível na Figura 44. A organização do 

material nas caixas facilitava a distribuição pelos postos, daí a inclusão deste ponto na referida 

norma. 
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Figura 44 - Exemplificação de uma palete na zona de consolidação preparada para ser transportada  

Devido à dificuldade de transporte das paletes na UN1 aquando da entrega da separação, 

optou-se por trocar este meio de transporte pelos carros da maquinação, onde se conseguia 

acondicionar o dobro ou triplo do material comparativamente a uma palete. 

Distribuição da separação da programação 

Apesar do aumento das separações da programação (a carga de trabalho alterou-se de 450 

linhas de picking para 700 linhas de picking, por semana), foi possível observar que o novo 

tempo de picking garantia que o OL ficava com cerca de 10 horas semanais livres.  

Tendo em conta que uma distribuição da separação pelos postos da UN1 demorava 

sensivelmente 4 horas, definiu-se que este OL seria também responsável por esta ação 

(também ela bi-semanalmente), que não tinha até então qualquer responsável, criando-se um 

standard work para este trabalho, visível no Anexo U. O novo sistema kanban implementado 

será visto em detalhe no capítulo 4.4. 

O tempo gasto em cada uma das duas distribuições reduziu-se em cerca de 60 minutos, 

motivado pela maior organização do material a distribuir e pela responsabilidade atribuída a 

um OL, ao invés de serem os próprios operadores a arrumar como anteriormente.  

Ganhos 

Na Tabela 7 observam-se os ganhos obtidos na separação da programação. Deve ainda ser 

considerado o investimento no novo carro e em caixas de plástico, que, no total, rondou os 

200€. 

Tabela 7 - Ganhos no picking e distribuição do material da separação da programação 

Ganhos 

(alcançados)

Aumento em % 50%

Ganhos em € 8 000,00 €               

Tempo poupado (em horas/semana) 2

Ganhos em € 474,14 €                  

8 474,14 €               

Aumento de produtividade no picking  da 

separação da programação

Diminuição do tempo de distribuição do 

material da separação

Total (€/ano)
 

4.4 Sistema kanban 

Este sistema teve como objetivo normalizar a reposição do material de requisição nos postos 

de trabalho. Para tal identificaram-se os materiais, conforme o exemplo apresentado na Figura 
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45, com uma ficha informativa colocada nos recipientes normalizados de plástico, conferindo 

informações acerca do código, descrição, posto, localização e quantidade de material. Em 

cada posto deveriam ser colocadas duas caixas para a mesma referência de material – sistema 

de dupla caixa – para que, quando a primeira caixa ficasse vazia, a segunda estivesse logo 

disponível.  

 

Figura 45 - Ficha de informação colocada nas caixas kanban 

A quantidade armazenada em cada uma das caixas deveria ser suficiente para a produção no 

intervalo de tempo correspondente a dois ciclos do Mizusumashi. Ou seja, na situação deste 

operador logístico normalizado passar no posto de trabalho e, no momento imediatamente a 

seguir, uma caixa de um dado material acabar, ele só recolheria a caixa vazia no ciclo 

seguinte (1º ciclo), entregando-a cheia no posterior (2º ciclo). Durante estes dois ciclos, o 

operador do posto teria assegurado, pela segunda caixa com a mesma referência, o material 

necessário para o referido intervalo de tempo. 

A norma de reposição das caixas kanban encontra-se no anexo W. 

Tendo em conta que se definiu que um OL faria duas vezes por semana (com um intervalo 

máximo de três dias) a distribuição da separação da programação, acrescentou-se às funções 

destes a entrega e recolha de caixas vazias.  

Com este tempo de ciclo, definiu-se que cada caixa deveria conter material suficiente para 

seis dias, acrescentando três dias (50%) por margem de segurança. Em cada posto, o tamanho 

das caixas de plástico para cada referência foi ajustada consoante as necessidades de uma 

dada referência para nove dias de produção. Criaram-se zonas destinadas às caixas vazias nos 

postos de trabalho para que o OL as pudesse facilmente identificar e recolher quando passasse 

pelo posto.  

Até à data, o sistema kanban foi implementado nos postos das montagens de grupos de 

compressores e evaporadores (Figura 46).  
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Figura 46 - Estante com sistema kanban na montagem de evaporadores 

Ganhos 

Na Tabela 8 observam-se os ganhos gerados pelo sistema kanban. Deve ainda ser considerado 

o investimento em caixas de plástico, que rondou os 300€. 

Tabela 8 - Ganhos associados ao sistema kanban 

Ganhos 

(alcançados)

Tempo poupado (em horas/semana) 3

Ganhos em € 711,21 €                  

Tempo poupado (em horas/semana) 5

Ganhos em € 1 185,34 €               

1 896,55 €               Total (€/ano)

Paragens nos postos por falta de material

Redução de idas à UN4

 

Os ganhos associados ao novo sistema kanban prendem-se com a menor probabilidade de 

existirem falhas de material, reduzindo as deslocações e paragens das linhas, e na eliminação 

da necessidade dos operadores saírem dos postos para requisitarem material. 

Para além disto ainda existem muitos outros ganhos não quantificáveis associados a esta 

metodologia, nomeadamente: 

• BL mais reduzido e consequente diminuição do muda de movimento. As revisões de 

layout não seriam possíveis sem se diminuir o material nos postos de trabalho, 

eliminando desperdícios de movimentações; 

• Redução do stock. Ajustou-se, nos postos de trabalho, a quantidade de cada tipo de 

material à rota do Mizusumashi da UN4, eliminando aquilo que não era necessário tão 

cedo. 
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5 Conclusão e perspetiva de trabalhos futuros 

Verificou-se que, à data de início deste projeto, as tarefas de logística interna não estavam 

normalizadas, o que dificultava o acompanhamento e controlo por parte da chefia, sendo 

notória alguma falta de produtividade dos OL e até dos próprios operadores dos postos que 

eram responsáveis por parte da entrega e aquisição de material.  

Conclui-se que, após este projeto, os objetivos propostos foram alcançados. Redesenhou-se o 

novo layout, como previsto, tendo-se acabado por ir mais além ao iniciar a sua 

implementação, por forma a que os ganhos da logística interna fossem potenciados. 

Definiram-se ainda novos standards logísticos e soluções físicas que induziram um 

significativo aumento na eficiência destas tarefas. 

Os layouts anteriores revelaram-se desadequados ao trabalho logístico, uma vez que 

comprometiam a eficiência dos OL e dos operadores dos postos. O novo layout de fabrico 

ficou completamente definido e permite um abastecimento das estantes independente da 

produção. Aproximou-se e reduziu-se as áreas os postos de montagem de conjuntos elétricos e 

de conjuntos termodinâmicos. No caso da montagem de grupos de compressores, foi ainda 

testado e implementado com sucesso um novo método de trabalho, que não só aumentou a 

produtividade destes operadores como ainda reduziu o espaço de trabalho em quase 70%. 

Na UN1, a distribuição das peças da maquinação era feita de uma forma confusa e 

desordenada por culpa dos meios de transporte utilizados. O novo carro para a distribuição, 

ajustável à extensa variedade de dimensões das peças maquinadas, provou ser uma ótima 

solução dado que se conseguia separar as peças, potenciando a eficiência dos OL na 

distribuição das mesmas, sem gasto de tempo para os operadores da maquinação.  

Verificava-se que grande parte do material nos postos era requisitado em grandes quantidades 

pelos operadores que, para o fazerem, necessitavam de se deslocar fisicamente até à UN4. 

Para combater esta prática iniciou-se a implementação do sistema kanban, definindo-se um 

standard claro para a entrega e recolha das caixas kanban por parte de um OL normalizado. 

Na UN4, estava previsto o aumento de trabalho na separação do material da programação e, 

nesse sentido, urgia tornar esta tarefa mais rentável. A partir da criação de um novo standard 

work, que implicou a construção de um novo carro, reduziu-se o número de movimentações 

do OL durante o picking do material da separação da programação, conferindo-lhe condições 

para a realização de uma rota pré-determinada. 

Antes de iniciar este projeto, foi estabelecida a meta de 15% de aumento da eficiência da 

logística interna. Os resultados obtidos encontram-se sintetizados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Objetivos e ganhos anuais no final do projeto 

Objetivo Ganhos obtidos Ganhos futuros

Ganhos logísticos 26 400,00 € 29 719,97 €       6 922,41 €         

Outros ganhos -  €            9 190,00 €         16 336,21 €       

Total 26 400,00 € 38 909,97 € 62 168,59 € 
 

Conclui-se que, no final deste projeto, e após um investimento total de 2800€, o objetivo 

proposto dos 15% de melhoria da produtividade da logística interna (26400€/ano) foi 

superado. No final da implementação do novo layout prevê-se que os ganhos venham a ser 

ainda maiores, especialmente se considerarmos as paragens de linha provocadas pela saída 

dos operadores dos seus postos que serão eliminadas com a criação do kitting.  

Ao nível dos ganhos menos quantificáveis monetariamente, constatou-se que existiram 

notórias melhorias da ergonomia, aumento da entre-ajuda entre operadores, maior capacidade 

de resposta a imprevistos, melhor definição das tarefas com standards e uma melhoria no 

acompanhamento da chefia. 

Trabalhos futuros 

À data de fim desta dissertação estava-se a dar início ao estudo do Mizusumashi para a UN1, 

que não seria possível de realizar sem a separação das peças na maquinação implementada. 

As trocas entre a UN1 e UN3, UN1 e Exterior e UN3 e Exterior serão também alvo de 

atenção futura. 

Para a implementação do kitting será necessário levar a cabo um estudo do BL das linhas de 

montagem e de que forma é que este pode ficar adaptado à área de kitting. Foi já iniciado o 

processo de abrir e fechar ordens de produção nas montagens de subconjuntos para que, no 

futuro, sirva de suporte ao sequenciamento da produção. Mais ainda, será necessário 

desenvolver soluções físicas para o transporte dos kits necessários a levar aos postos, que 

deverão ser adaptadas às dimensões e tipologias das peças.  

Uma dificuldade encontrada foi a elevada resistência dos operadores à mudança, que já tinha 

sido sinalizada nos anteriores projetos que ocorreram na JCS. Esta resistência ficou latente no 

final do projeto quando, mesmo depois de comprovados os resultados, os operadores 

tentavam reverter algumas soluções implementadas. Neste sentido, foi definida uma nova 

chefia para a logística interna, mais operacional, estando já planeado a implementação de um 

sistema de controlo e acompanhamento visual que auxilie os superiores hierárquicos, no 

terreno, a assegurar e auditar internamente o cumprimento dos standards definidos. 
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ANEXO A: Layout da Unidade 1 no início do projeto (legendado) 

 

Figura 47 - Layout da Unidade 1 no início do projeto (legendado) 
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ANEXO B: Tabela de transferências de material entre postos na UN1 

Tabela 10 - Transferências de material entre postos na UN1 

Maquinação Soldadura Injeção
Quadros 

Elétricos
Gambiarras

Conj. 

Ventilados
Evaporadores Montagem

Pós-

Montagem
Embalagem Exterior

Maquinação

Soldadura

Injeção

Quadros Elétricos

Gambiarras

Conj. Ventiladores

Evaporadores

Montagem

Pós-Montagem

Embalagem

Exterior

O
r
ig

e
m

Destino
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ANEXO C: Layout da Unidade 3 fornecido pela JCS no início do 
projeto (legendado) 

 

Figura 48 - Layout da Unidade 3 no início do projeto (legendado) 
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ANEXO D: Layout da Unidade 4 fornecido pela JCS no início do 
projeto (legendado) 

 

Figura 49 - Layout da Unidade 4 no início do projeto (legendado) 
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ANEXO E: Imagens do BL da montagem de conjuntos elétricos no 
início do projeto 

 

Figura 50 - Imagem do BL da montagem de conjuntos elétricos no início do projeto (1) 

 

 

Figura 51 - Imagem do BL da montagem de conjuntos elétricos no início do projeto (2) 

 

Figura 52 - PA de conjuntos ventilados sem espaço no BL 
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ANEXO F: Imagens do BL da montagem de quadros elétricos no início 
do projeto 

 

 

Figura 53 - Imagens do BL da montagem de quadros elétricos no início do projeto 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

61 

ANEXO G: Imagens do BL das linhas de montagem 

 

Figura 54 - BL das linhas de montagem 
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ANEXO H: Folha da separação do material da programação da UN4 
no início do projeto 

 

Figura 55 - Folha de separação do material da programação (UN4) no início do projeto 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

63 

ANEXO I: Carro e zona de consolidação (em paletes) do material da 
separação da programação da UN4 no início do projeto 

 

Figura 56 - Carro da separação da programação no início do prorojeto 

 

 

Figura 57 - Zona de consolidação do material (do carro para a palete) 
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ANEXO J: Imagens dos carros da distribuição de peças maquinadas 

 

Figura 58 - Imagens exemplificativas da desordem de peças colocadas nos carros da maquinação diariamente  

 

 

 

Figura 59 - Imagens exemplificativas da falta de ergonomia dos carros da maquinação 
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ANEXO K: Produção em lote na montagem de evaporadores 

 

Figura 60 - Produção em lote de evaporadores 

 

Figura 61 - Grupos de compressores à espera para entrar na linha de montagem 
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ANEXO L: Folhas de registo de saídas 

 

Figura 62 - Exemplo de folhas de registo de saídas 
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ANEXO M: Layout da maquinação (iteração) 

 

Figura 63 – Iteração no desenvolvimento do layout da maquinação 
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ANEXO N: Nova estante standard 

 

Figura 64 - Nova estante normalizada para a JCS 
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ANEXO O: Nova disposição das paletes no anexo 

 

Figura 65 - Nova disposição das grades de paletes no anexo 
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ANEXO P: Nova mesa de montagem de compressores 

 

Figura 66 - Nova mesa de montagem de compressores 
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ANEXO Q: Norma de colocação de peças maquinadas no carro 
(Quinadora 1 e 2) 

 

Figura 67 - Norma de colocação de peças no carro (Quinadora 1 e 2) 
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ANEXO R: Norma de colocação de peças maquinadas no carro 
(Quinadora 3 e Paineladora) 

 

Figura 68 - Norma de colocação de peças maquinadas no carro (Quinadora 3 e Paineladora) 
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ANEXO S: Norma de colocação de peças maquinadas no carro 
(Quinadora 4) 

 

Figura 69 - Norma de colocação de peças maquinadas no carro (Quinadora 4) 
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ANEXO T: Norma de separação do material da programação 

 

Figura 70 - Norma de separação da programação 



Melhoria da logística interna na indústria de refrigeração comercial customizada 

75 

ANEXO U: Norma de distribuição da separação da programação na 
UN1 

 

Figura 71 - Norma de distribuição da separação da programação na UN1 
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ANEXO V: Desenho do novo carro da separação da programação 

 

Figura 72 - Desenho do novo carro da separação da programação 
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ANEXO W: Norma de reposição de material por kanban 

 

Figura 73 - Norma de reposição de material por kanban 
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ANEXO X: Armazenamento de evaporadores no posto de trabalho no 
início do projeto 

 

Figura 74 - Armazenamento de evaporadores no posto de trabalho no início do projeto 

 


