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RESUMO 

No mercado global atual, onde a procura é cada vez mais volátil e os clientes encomendam cada vez 

mais lotes pequenos, impõe-se que linhas de montagem sejam cada vez mais flexíveis, de forma 

conseguir satisfazer as necessidades dos clientes sem aumentar os custos de produção. Por estas 

razões as fábricas recorrem a metodologias lean para conseguirem atingir esta flexibilidade nos seus 

processos produtivos.  

Neste contexto, a Empresa X, referência mundial na produção de FACM (Fully automatic coffee 

machines), contratou o Kaizen Institute, com o intuito de implementar uma nova linha de montagem 

flexível que maximize os recursos existentes, tornando todo o processo de montagem mais produtivo 

e menos custoso. 

A nova linha de montagem foi desenhada respeitando os princípios do Lean Manufacturing, 

dimensionada para produzir exclusivamente o que o cliente procura, apresentando um formato em “U”, 

com a carga de trabalho bem balanceada por todos os postos de montagem e com bordos de linha a 

abastecerem frontalmente os operadores sendo aprovisionados por uma logística interna ágil e flexível. 

A implementação de metodologias disruptivas aplicadas a um contexto de produção discreta permitiu 

à Empresa X aumentar a produtividade dos operadores da nova linha de montagem em 35%, 

permitindo uma redução direta dos custos de produção. Suportou também uma redução do tempo de 

setup em valores superiores a 80%, aumentando o tempo disponível para produzir e permitindo 

aumentar o número de mudanças diárias de modelos, alcançando uma maior flexibilidade na produção. 

Palavras chave: Lean manufacturing, linha de montagem, flexibilidade, máquinas de café, 

produtividade 
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ABSTRACT 

In today's global market, where demand is getting more unstable and the customer is ordering smaller 

lots, assembly lines must be increasingly flexible, in order to satisfy the costumer needs without 

increasing production costs. For these reasons, factories are using lean methodologies to achieve 

flexibility in their production processes. 

In this context, Company X, a world reference in the production of fully automatic coffee machines, 

contacted the Kaizen Institute to implement a new flexible assembly line that maximizes existing 

features, making the whole assembly process more productive and less costly. 

The new assembly line was designed respecting the principles of Lean Manufacturing. sized to produce 

exclusively what the customer is needing. It Features a “U” shape format, with the workload well 

balanced across every assembly workstation and with the border of line frontally supplying line operators 

provisioned by an agile and flexible internal logistic team. 

The implementation of disruptive methodologies applied to a discrete production context has allowed 

Company X to increase productivity of new assembly line operators by 35%, allowing a direct reduction 

of production costs. It also supported a setup time reduction of more than 80%, increasing the total 

production available time and allowing a higher number of setups per day, delivering greater production 

flexibility. 

Keywords: Lean manufacturing, assembly line, flexibility, coffee machines, productivity 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A competitividade e eficiência são hoje em dia os dois maiores desafios no mercado global, o que tem 

motivado várias empresas fabris a aplicar novas metodologias e estratégias de produção (Rohani & 

Zahraee, 2015). Para conseguir atingir estes objetivos de forma estruturada e eficaz, contratam 

empresas externas como o Kaizen Institute Consulting Group (denominado KI de agora em diante), 

líder mundial na implementação de metodologias Lean, com o objetivo de eliminar os desperdícios e 

aumentar a produtividade. 

Após ter sido realizada uma fase de diagnóstico na Empresa X (assim denominada por questões de 

confidencialidade), referência mundial no fabrico de eletrodomésticos e que detém uma unidade fabril 

na região centro do país, foram identificados inúmeros problemas de ineficiência produtiva numa das 

linhas de montagem com maior output da empresa. Esta linha de montagem representa uma faturação 

anual de cerca de 15M€, correspondente a 10% da faturação anual de toda a empresa. Assim, este 

trabalho, desenvolvido em cooperação com o KI, tem como objetivo o desenho e implementação de 

uma nova linha de montagem, capaz de eliminar as ineficiências da linha já existente e de produzir 

diversos modelos de máquinas de café com um tempo de mudança (setup) perto de zero. A 

necessidade surge do elevado tempo de paragem da linha de montagem antiga e dos problemas de 

qualidade existentes nas máquinas produzidas, que provocam perdas financeiras avultadas à Empresa 

X.  

Este trabalho tem por base fundamental as ferramentas e metodologias Lean/Kaizen, capazes de incutir 

nas organizações um espírito de melhoria continua e de eliminar as ineficiências e desperdícios 

existentes nas suas cadeias de valor, atingindo resultados extraordinários em 4 vertentes: Qualidade, 

Custo, Serviço e Motivação (QCDM – Quality, Cost, Delivery, Motivation). 

 

1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O principal objetivo deste trabalho é o desenho e implementação de uma nova linha de montagem na 

Empresa X, através de metodologias Kaizen Lean. A prossecução deste objetivo impõe a necessidade 

de dividir o presente trabalho nos seguintes grupos: 

⮚ Contextualização global da empresa prestadora de serviços, Kaizen Institute Consulting Group 

e dos seus fundamentos, que estarão associadas à realização deste trabalho. 

⮚ Apresentação da Empresa X, empresa cliente do KI, e contextualização do problema alvo de 

estudo neste trabalho. 

⮚ Revisão da literatura sobre as ferramentas e metodologias Kaizen Lean. Análise comparativa 

com outras metodologias alternativas. 
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⮚ Apresentação dos dados recolhidos e das variáveis que caracterizam o estado inicial do estudo. 

⮚ Apresentação dos desenhos de solução criados para eliminar as principais oportunidades de 

melhorias e das ferramentas e metodologias implementadas 

⮚ Avaliação dos resultados e do impacto do trabalho desenvolvido. 

1.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Na presente secção é apresentada a metodologia adotada no desenvolvimento deste trabalho. Na 

figura 1 estão representadas as etapas que serão seguidas na sua realização. 

 

Figura 1 - Etapas de desenvolvimento do trabalho 

 

Etapa 1 – Caracterização e descrição das empresas intervenientes – KI e Empresa X  

Nesta etapa pretende-se caracterizar sucintamente a empresa prestadora de serviços Kaizen Institute 

Consulting Group, bem como a empresa cliente do KI, a Empresa X, e o mercado em que se encontra 

inserida. 

Etapa 2 – Caracterização do problema em estudo 

Nesta etapa é pretendido caracterizar exaustivamente o problema da empresa X que está na origem 

da contratação dos serviços do KI e que despoletou este projeto. 

Etapa 3 – Revisão da literatura / Estado de arte 

Na terceira etapa é realizada a revisão da literatura de forma a obter uma base teórica e científica que 

permita avaliar e resolver o problema de forma estruturada e fundamentada para uma melhor definição 

das propostas de solução. 
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Etapa 4 – Identificação dos problemas e recolhas de dados 

Na quarta etapa é descrita a situação inicial que caracteriza o problema e são ainda recolhidos todos 

os dados relevantes e necessários para a construção de uma proposta de solução consistente. 

Etapa 5 – Implementação das propostas de solução e ações de melhoria 

Nesta etapa são discutidas as propostas de solução desenhadas e é apresentado o modelo de 

implementação das metodologias Kaizen Lean que foram apresentadas na etapa 3. São também 

apresentadas algumas ações de melhoria e boas práticas aplicáveis em projetos semelhantes. 

Etapa 6 – Validação e análise dos resultados obtidos 

Nesta última etapa é avaliado e analisado todo o trabalho que foi desenvolvido bem como a qualidade 

dos resultados que foram obtidos. Com base nos resultados, são elaborados conclusões que avaliam 

o sucesso das soluções implementadas e que indicam a aplicabilidade das mesmas em projetos de 

características semelhantes. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Após o primeiro capítulo introdutório, já exposto, esta dissertação ainda contém mais seis capítulos: 

Capítulo 2 – Caracterização do problema 

Apresentação das duas empresas envolvidas no projeto, KI e Empresa X, contextualização do mercado 

onde a Empresa X se encontra inserida e caracterização detalhada do problema em análise. 

Capítulo 3 – Revisão bibliográfica / Estado de arte 

Neste capítulo, realiza-se uma revisão da literatura sobre ferramentas e metodologias já aplicadas em 

problemas com características semelhantes, de forma a oferecer um fundamento teórico sólido que 

permita uma melhor definição das propostas de solução para resolver os problemas expostos no 

capítulo 2. 

Capítulo 4 – Análise preliminar e planeamento 

Neste capítulo, pretende estudar-se em detalhe a situação inicial da empresa, mais concretamente da 

situação da linha de montagem em análise. Serão recolhidos os dados fundamentais para estudar o 

ponto de partida, serão definidas as métricas para avaliar a qualidade do trabalho e apresentar-se-ão 

os princípios de solução a serem implementados. No final, estabelecem-se as metas, a equipa e o 

plano de implementação. 
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Capítulo 5 – Implementação das propostas de melhoria 

Pretende-se, neste capítulo, apresentar cada uma das soluções que foram implementadas durante todo 

o trabalho e que visaram eliminar os problemas encontrados e descritos nos capítulos anteriores. Cada 

uma das iniciativas que foram desenvolvidas serão apresentadas em detalhe neste capítulo, de forma 

a que se perceba claramente as metodologias adotadas que permitiram obter os resultados finais do 

projeto. 

Capítulo 6 – Apresentação e discussão dos resultados 

No capítulo 6, são apresentados os resultados obtidos com a implementação das iniciativas descritas 

no capítulo 5, comparando com o estado inicial descrito no capítulo 4. O objetivo é apresentar a 

evolução dos indicadores relevantes para o projeto, discutir os resultados para cada um deles e, por 

fim, apresentar o impacto financeiro deste trabalho na Empresa X. 

Capítulo 7 – Propostas de melhoria futura e conclusões finais 

Neste último capítulo, são apresentadas as propostas de melhoria a serem desenvolvidas no futuro 

próximo que permitam manter e melhorar os indicadores apresentados no capítulo 6. Também neste 

capítulo são apresentadas as conclusões finais relativas a todo o trabalho desenvolvido. 
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2.CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se caracterizar exaustivamente o problema em estudo de forma a que, no final 

do mesmo, não haja dúvidas sobre quem são os intervenientes neste trabalho e quais as especificações 

do problema. Primeiro é realizada uma breve introdução à empresa prestadora de serviços, o KI, e 

posteriormente realiza-se uma introdução à Empresa X, o cliente, e ao mercado em que se encontra 

inserida. Por fim, é exposta detalhadamente a problemática alvo de estudo neste projeto. 

2.2 INTRODUÇÃO AO KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP 

Fundado em 1985, na Suiça, por Masaaki Imai, o KI é o líder e pioneiro na implementação do espírito 

e práticas kaizen (Imai, 1997).  É uma empresa multinacional que fornece serviços de consultoria e 

formação ao tecido empresarial e instituições públicas em mais de 35 países, tendo origem no Sistema 

de Gestão do Grupo Toyota (Kaizen Institute Portugal, 2019). O KI apoia entidades de todas as 

dimensões e de todos os setores da economia. Foi em 1986, aquando do lançamento do livro Kaizen: 

The key to Japan’s Competitive Success, que o termo kaizen se tornou um dos conceitos chaves na 

gestão de empresas (Imai, 1997). 

Tal como se verifica na figura 2, a palavra kaizen é originada através da junção de duas palavras 

japonesas. 

 

Figura 2 - Significado da palavra kaizen (Kaizen Institute Portugal, 2019) 

A visão do KI é que as empresas que utilizam as metodologias kaizen e implementam sistemas de 

gestão de excelência, baseados nas pessoas e na melhoria continua, sejam capazes de criar uma 

vantagem competitiva sustentável (Kaizen Institute, 2019a).  

Os principais objetivos estratégicos do KI são 5, resumidos na sigla GQCDM: 

• Growth – Criar ideias disruptivas e contruir sistemas capazes de gerar ideias para novos 

produtos, serviços e modelos de negócio. 

• Quality – Melhorar a qualidade do produto ou serviço oferecido de forma a superar as 

expectativas do cliente. 

• Cost- Intrinsecamente ligado ao aumento da produtividade, consiste em aumentar a eficiência 

dos recursos. 

• Delivery – Aumentar a eficiência do fluxo eliminando os desperdícios existentes na cadeia de 

valor. 
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• Motivation – Aumentar a motivação dos colaboradores incutindo nas organizações um espirito 

de melhoria continua. 

O KI acredita que, com a melhoria destes cinco objetivos, as empresas terão a possibilidade de crescer 

consistentemente todos os anos acima dos 10%, melhorando a qualidade do produto oferecido e 

aumentando a produtividade (Kaizen Institute, 2019a).  

O KI está instalado em Portugal, com escritórios no Porto e em Lisboa, desde 1999, atuando em 

diferentes setores de atividade: indústria, logística, saúde, distribuição, organização de serviços, entre 

outros (Kaizen Institute Portugal, 2019). 

O modelo de negócio do KI, conhecido por Kaizen Business System, encontra-se explicado na figura 

3. 

 

Figura 3 - Modelo de negócio do KI (Kaizen Institute, 2019a) 

Como é possível observar na figura anterior, referente ao KBS, existem três pilares principais que 

caracterizam este modelo: 

● Growth – Este pilar contém ferramentas que pretendem aumentar as vendas, desenvolver 

novos produtos e serviços e potenciar as receitas e os ganhos de uma empresa. 

● Quality, Cost, Delivery – As ferramentas existentes neste pilar têm como foco principal 

melhorar a qualidade do produto oferecido, aumentar a eficiência e o fluxo na produção e 

melhorar o serviço de entrega ao cliente.  

● Motivation – Também conhecido como KCM (Kaizen Change Model), este pilar contém 

ferramentas que têm como principal objetivo implementar uma cultura de melhoria contínua 

transversal a todos os colaboradores das organizações. Este pilar encontra-se na base da casa 

representada na figura 3, por ser aquele que irá sustentar o desenvolvimento dos outros dois. 

O pilar QDC é o que maior influência terá neste trabalho, sendo constituído por cinco ferramentas, 

apresentadas na figura 4. 
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Figura 4 - Ferramentas do pilar QCD do KBS (Kaizen Institute, 2019a) 

A ferramenta mais importante para o desenvolvimento deste trabalho é o TFM (Total Flow 

Management), apresentada à esquerda na figura 4. Esta ferramenta tem como principal objetivo o 

aumento da eficiência do fluxo de materiais e informação ao longo da cadeia de valor, através da 

eliminação dos desperdícios existentes nos processos produtivos. O TFM é composto por três pilares 

apresentados na figura 5. 

 

Figura 5 - Três pilares do Total Flow Management (Kaizen Institute, 2019a) 

1. Production Flow – O principal objetivo desta metodologia é aumentar a eficiência e o fluxo na 

produção. Será sobre esta metodologia que grande parte deste trabalho se irá desenvolver. 

2. Internal Logistics Flow – Tem como objetivo aumentar o fluxo na logística interna de uma 

organização. 

3. External Logistics Flow – Tem como objetivo aumentar o fluxo logístico existente entre uma 

organização e os seus fornecedores 
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Para além do pilar QCD também será desenvolvida a ferramenta Kaizen 

Diário, que se encontra inserida no modelo KCM. Tal como apresentado 

na figura 6, o Kaizen Diário é composto por quatro níveis e tem como 

principal objetivo desenvolver as pessoas e as equipas de forma a 

sustentar as melhorias implementadas. Os objetivos dos quatro níveis que 

compõem esta ferramenta são apresentados em seguida: 

• Nível 1 – Organização das equipas; 

• Nível 2 – Organização do espaço de trabalho; 

• Nível 3 – Normalização e aplicação das melhores práticas; 

• Nível 4 – Resolução estruturada de problemas e melhoria autónoma. 

Depois de apresentado o KI e o seu modelo de negócio, passamos à 

contextualização da Empresa X, cliente do KI. 

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA X 

A Empresa X foi criada em 1976, na Suíça, onde começou por produzir pequenos eletrodomésticos, 

nomeadamente torradeiras e máquinas de waffles.  Em 1978 a empresa inicia a produção das primeiras 

máquinas de café, decisão que transformou completamente o negócio, passando de uma pequena 

empresa de 12 colaboradores, para uma grande organização exportadora de máquinas de café para 

os EUA. Depois de largos anos de crescimento das vendas surge a necessidade de criar uma nova 

fábrica de montagem de máquinas de café automáticas (daqui para a frente denominadas FACM – 

Fully automatic coffee machines). Estas instalações foram contruídas em 1989, numa cidade do centro 

de Portugal, dado o baixo custo da mão-de-obra e dos terrenos e a proximidade entre Portugal e Suíça. 

Mais tarde, no ano de 1997, surge a fábrica na China que trouxe à empresa uma maior proximidade ao 

mercado asiático. 

Atualmente, a empresa conta com cerca de 3000 colaboradores, dispersos por 5 unidades fabris, 3 na 

Suíça, 1 na China e 1 em Portugal. A fábrica portuguesa é a maior do grupo, contando com cerca de 

1000 trabalhadores, tendo 33.000 m2 de área, e representando o maior volume de negócio da 

organização. Devido ao enorme número de colaboradores na unidade fabril portuguesa, a empresa é 

uma das maiores empregadoras do concelho onde se encontra inserida, tendo um papel no 

desenvolvimento da localidade muito relevante. 

As máquinas de café produzidas na fábrica são produtos de excelência cujo preço varia entre os 500€ 

e os 1500€. Os principais clientes, que representam 90% do volume exportado, encontram-se nos 

países com maior poder de compra da Europa, nomeadamente Suíça, Alemanha e países da 

Escandinávia. A empresa está focada em produzir FACM para uso doméstico, no entanto, produz 

também, desde 2008, novos sistemas de passar-a-ferro (estações e tábuas a vapor), de elevada 

tecnologia e performance. 

Figura 6 - Ferramenta Kaizen 
Diário (Kaizen Institute, 

2019a) 



 9 

Neste ano, está planeado o grupo produzir 700 mil eletrodomésticos, dos quais 600 mil são FACM, o 

que representa um crescimento de 20% na produção face ao ano anterior. Este crescimento na 

produção deve-se ao aparecimento de duas novas de linhas de montagem de FACM, uma das quais 

será o objeto de estudo nesta dissertação. A fábrica em Portugal não se foca apenas na exportação de 

produto acabado, uma vez que é fornecedora interna das fábricas na Suíça, nomeadamente de Pré-

Montados, ou de componentes plásticos injetados na fábrica em Portugal. Esta decisão estratégica é 

tomada, uma vez que o custo de produção é muito inferior em Portugal quando comparado com o custo 

nas fábricas da Suíça (mão de obra, matéria-prima, terrenos). 

O crescimento acentuado que se tem sentido na fábrica deve-se principalmente ao facto de, em 2011, 

a Empresa X ter iniciado a produção de FACM para o cliente com maior quota de mercado a nível 

Europeu neste tipo de eletrodomésticos e que apresenta um grau de exigência muito elevado. Este 

nível de exigência imposto pelo Cliente Y (assim denominado por questões de confidencialidade), fez 

com que a Empresa X recorresse ao KI, no ano de 2015, com o intuito de melhorar a produtividade e 

eficiência da fábrica e a qualidade dos produtos. Desde então, a Empresa X, em colaboração com o 

KI, tem implementado metodologias Lean, que tornaram a organização uma das principais referências 

nacionais na melhoria continua sustentada, tendo já recebido vários prémios relacionados com a 

elevada performance nos projetos Lean. Esta parceria fez com que a empresa se destacasse da 

concorrência, obtendo uma clara vantagem competitiva ao nível dos custos de produção e qualidade 

de produto, num mercado cada vez mais competitivo. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

2.4.1 Contextualização das FACM 

As FACM são máquinas altamente convenientes, muito operacionais, altamente eficientes e de 

qualidade consistente. O número de cafés que uma máquina destas é capaz de fazer por hora varia 

entre os 60 e os 280, que é um número bastante superior a uma máquina de café tradicional, o que 

representa uma vantagem para vários clientes. A estrutura de uma máquina automática é muito mais 

complexa, o que requer uma manutenção muito mais cara, aumentando também o preço da própria 

máquina. A maioria dos fabricantes deste tipo de máquinas encontra-se na Alemanha, Suíça e Itália. 

As FACM podem ser dividas em três tamanhos principais: grandes, médias e pequenas o que faz com 

que estas máquinas possam servir para uso doméstico, em ambiente de escritório, ou até mesmo em 

estabelecimentos para venda ao público (Zhao, 2018). 

2.4.2 Análise à área de montagem da Empresa X 

O KI realizou uma fase de diagnóstico na área da montagem da Empresa X com o objetivo de identificar 

as principais oportunidades de melhoria (prática comum do KI quando inicia um projeto nos seus 

clientes). Dessa fase de diagnóstico resultou uma caracterização detalhada de toda a área da 

montagem e inúmeras oportunidades de melhoria focadas no aumento da produtividade dos 

colaboradores e no aumento da eficiência do processo produtivo. 
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Esta análise indicou que a área da montagem trabalha com cerca de 700 colaboradores distribuídos 

por nove linhas de montagem e por diversas linhas de pré-montagem. Das nove linhas de montagem 

referidas, seis são totalmente dedicadas à produção de máquinas de café, sendo as restantes três 

dedicadas à montagem de sistemas de passar a ferro e tábuas de engomar, que não serão alvo de 

estudo nesta dissertação. Como referido na secção anterior é esperado que as seis linhas de 

montagem de máquinas de café em conjunto produzam, neste ano de 2019, cerca de 600 mil aparelhos. 

Cinco das seis linhas de montagem de FACM produzem máquinas para três clientes distintos, sendo 

que a sexta linha produz máquinas de café de cápsulas. Na tabela 1 apresenta-se para que clientes 

produz cada linha de montagem e qual o output médio associado a cada cliente. 

Tabela 1 - Clientes + Output das linhas de montagem de produto acabado 

 

O foco desta dissertação é principalmente a linha de montagem quatro que produz única e 

exclusivamente para o Cliente Y que, como já foi explicado, é o cliente mais importante e com maior 

volume da Empresa X. A linha quatro e os modelos de máquinas produzidos na mesma são 

apresentados na próxima secção. 

2.4.3 Caracterização da linha de montagem 4 

A linha de montagem quatro é a linha mais versátil da fábrica de Portugal, uma vez que nesta unidade 

se produzem todos os modelos de máquinas do Cliente Y. Trabalham na linha cerca de 80 pessoas, 

distribuídas por diversas funções que serão explicadas mais à frente nesta secção. A área total ocupada 

pela linha é de cerca de 450 m2. As máquinas de café, aqui produzidas, são compostas por cerca de 

200 componentes cujo número e tipo variam de modelo para modelo. A linha quatro produz atualmente 

20 modelos de máquinas diferentes, 11 dos quais representam 98% da produção anual da linha, tendo 

os restantes nove um impacto residual na produção. Os 11 modelos principais podem ser agrupados 

em duas famílias de máquinas, como explicado na figura 7. 
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Figura 7 - Modelos produzidos na linha de montagem quatro 

Como demonstrado na figura anterior, cada modelo de máquina tem uma designação diferente caso 

seja produzido para a Europa (EU) ou para o continente Americano (UL). É importante referir que cada 

modelo pode existir em diversas cores, aumentando ainda mais a variabilidade na produção, o que 

obriga a que a linha de montagem seja altamente flexível, para que, quando se troca de modelo, o 

tempo de setup seja o mais curto possível. 

Para melhor se perceber o fluxo de materiais da linha, apresenta-se em seguida, na figura 8, um 

esquema simplificado com as várias etapas do processo, desde que os componentes chegam ao 

armazém de componentes, produzidos por fornecedores externos ou pelo departamento de injeção 

interno, até ao produto final estar montado, embalado e arrumado no armazém de produto acabado. 

 

Figura 8 - Grandes etapas do processo de montagem de uma máquina de café 

Fase 1 

O processo inicia-se no fornecimento de matéria-prima que pode ser dividido em dois grandes grupos: 

- Fornecedores externos: Neste grupo estão todos os componentes que são fabricados fora 

da empresa, podendo ser de origem nacional, europeia, ou do continente asiático; 

- Fornecedores internos: Neste grupo estão todos os componentes que são produzidos no 

departamento de plásticos da fábrica em Portugal. São componentes que são injetados nas 

máquinas de injeção da fábrica e que não serão alvo de estudo nesta dissertação; 

No caso de os componentes serem comprados a fornecedores externos, serão armazenados no 

armazém N, um armazém de racks móveis. Caso sejam provenientes do departamento de plásticos, 
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serão armazenados no armazém P, um armazém de corredores estreitos com empilhadores 

automáticos. 

Fase 2 

Esta é a fase referente à montagem da máquina. Inicia-se com a chegada ao supermercado da linha 

de componentes provenientes de um dos dois armazéns existentes na fábrica. Este supermercado 

consiste num armazém avançado que contém alguns componentes que são utilizados na produção da 

linha a que o supermercado corresponde. O funcionamento deste supermercado não respeita as 

condições de um sistema pull, sistema que será explicado mais à frente. Este é um dos principais 

problemas desta linha de montagem, uma vez que origina muitas paragens por falta de componentes 

e tempos excessivos de setup (mudança de modelo de produto acabado). 

Posteriormente, os componentes são levados para a linha de montagem ou para as linhas de pré-

montagem pelos operadores logísticos. Existem cinco operadores que abastecem a linha quatro de 

uma forma não normalizada, o que pode provocar erros no abastecimento, paragens na linha e erros 

de qualidade. 

Após a chegada dos componentes às linhas de montagem e pré-montagem, é iniciada a montagem 

manual por parte dos operadores da linha, uma vez que a fábrica portuguesa recorre muito pouco a 

automatismos. Apenas uma das linhas de pré-montagem abastece diretamente os pré-montados para 

a linha de montagem, as restantes, por não abastecerem diretamente a linha principal, envolvem uma 

grande carga de trabalho logístico. Esta carga logística é completamente desnecessária e seria 

resolvida se todas as linhas de pré-montados abastecessem diretamente a linha de montagem 

principal. De forma a facilitar a perceção da organização da linha quatro, apresenta-se na figura 9 o 

layout da área. 

 

Figura 9 - Layout linha de montagem 4 
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A linha de montagem é constituída por cinco grandes “blocos”. O primeiro é onde se monta o chassi da 

máquina, isto é, onde se forma o corpo que suportará todos os componentes necessários ao 

funcionamento de uma máquina. O segundo bloco é onde se montam os principais componentes 

eletrónicos e os motores. No terceiro, começa a fechar-se a máquina com a colocação dos painéis 

externos da máquina fazendo a máquina ganhar a forma, tal como a conhecemos. No quarto bloco 

executam-se todos os testes necessários de forma a garantir o correto funcionamento da máquina, 

estes testes são criados pelo cliente e são de execução obrigatória. O último bloco é aquele em que 

depois de testada e verificada a máquina se embala e se agregam os acessórios que acompanham a 

máquina até ao cliente final. 

Para além da linha de montagem existem ainda as linhas de pré-montagem onde se montam produtos 

complexos que serão parte constituinte da máquina de produto acabado. Existem quatro grandes linhas 

de pré-montados, a primeira é a linha de montagem do termobloco, um dos componentes mais 

importantes e robustos da máquina. A segunda é a linha dos painéis frontais, o componente mais critico 

da máquina, uma vez que será a “cara” da máquina, este componente não pode ter um único defeito 

por ser aquele que está mais visível pelo cliente, implica um cuidado redobrado na montagem. A 

terceira linha é a dos blocos distribuidores, outro componente altamente complexo e de difícil 

montagem. Por último temos a área de pré-montagem (designada área e não linha por ser constituída 

por células de pré-montagem independentes), onde se produzem os moinhos, bombas e kits de boas 

vindas com diversos complementos para a máquina. As linhas de pré montagem constituem um dos 

grandes problemas desta área por se encontrarem muito afastadas do ponto de abastecimento de pré-

montados na linha principal de montagem, com exceção feita à linha dos painéis frontais que já se 

encontra a abastecer diretamente a linha de montagem, sem necessitar de trabalho logístico para o 

abastecimento. 

O problema mais grave da linha consiste na inexistência de bordos de linha para os componentes, o 

que obriga a constantes perdas de produtividade na linha devido à necessidade de os operadores 

abandonarem o seu posto de trabalho para abastecerem os componentes necessários à montagem 

nos seus postos. Estas perdas de eficiência são espelhadas no OEE (overall equipement efficiency), 

conceito que será agora introduzido. 

OEE 

O OEE é um método vulgarmente utilizado em empresas com produção Lean, que consiste num 

número em percentagem que mede quão eficientemente um equipamento / linha é utilizado em relação 

ao seu potencial. Este indicador e os fatores nele incorporados permitem visualizar onde é que um 

equipamento ou linha está a perder tempo de produção. O OEE é o produto em forma percentual de 

três fatores apresentados nas seguintes fórmulas: 

1) 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
 

2) 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 

(1) 

(2) 
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3) 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
 𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 

Disponibilidade – Esta percentagem indica-nos quanto tempo a linha de montagem esteve a 

produzir. É retirado ao tempo de produção disponível todo o tempo em que a linha esteve parada 

e que deveria estar a produzir. 

Desempenho – Esta percentagem mede as perdas de eficiência da linha durante o tempo que se 

produz efetivamente. 

Qualidade – Esta parcela mede a percentagem de produto produzido em conformidade, sendo que 

todas as partes rejeitadas impactarão neste indicador 

OEE = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade (Puvanasvaran, Mei, & Alagendran, 2013). 

Segundo os valores de classe mundial, o OEE deve superar a fasquia dos 85% (Silva, 2013). Durante 

a fase de diagnóstico da linha quatro foi identificado que o seu OEE rondava os 70%, valores muito 

abaixo do desejado para uma fábrica que produz máquinas de café topo de gama. Estes valores 

devem-se às perdas de produção devido aos setups muito demorados e às perdas de produção devido 

à falta de balanceamento do trabalho na linha, tema que será abordado mais adiante.  

A fase 2, já apresentada, é aquela que está sob a alçada da linha de montagem quatro e será nesta 

fase que esta dissertação se irá focar.  

No final da linha de montagem quatro existe ainda a componente de embalamento, onde após a 

montagem total da FACM, esta é embalada em conjunto com todos os acessórios exigidos pelo Cliente 

Y. Depois é formada uma palete com 16 ou 32 máquinas conforme o modelo de máquina produzida. 

Termina assim a fase 2. 

Fase 3 

A última fase do processo interno de produção de FACM consiste no armazenamento da palete de 

produto acabado no armazém de expedição, onde o material fica à espera de ser exportado para a 

Suíça. O transporte desde a linha de montagem até ao armazém é feito por stackers que transportam 

constantemente paletes de produto acabado. Esta fase, tal como a fase 1, não faz parte do âmbito 

deste trabalho, pelo que foi apresentada meramente por motivos informativos. 

2.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Depois de caracterizado o KI e as suas metodologias, da contextualização da Empresa X, da sua área 

da montagem e da linha quatro, clarificou-se que os principais problemas desta linha residem na falta 

de eficiência na montagem, nas perdas exageradas de tempo nos setups e na falta de balanceamento 

dos postos de montagem. As soluções a estes pontos são apresentadas posteriormente.  

(3) 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / ESTADO DE ARTE 

3.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem o intuito de expor trabalhos científicos já elaborados que permitam fundamentar e 

estruturar as propostas de solução para os problemas enunciados no capítulo anterior. Apesar de 

existirem inúmeras metodologias que poderiam ser utilizadas para gerar fluxo na produção e 

implementar linhas de montagem eficientes e flexíveis, a metodologia Lean aplicada a linhas de 

montagem é aquela que apresenta melhores resultados, em diversos contextos, e uma maior 

abrangência de soluções. Por estas razões, a pesquisa apresentada neste capítulo foca-se 

essencialmente no Lean e nas suas ferramentas. Inicia-se com uma breve introdução ao Lean em 

ambiente de produção industrial e os seus fundamentos e, posteriormente, serão expostos conteúdos 

relacionados com linhas de montagens, TFM (já introduzido no capítulo anterior) e planeamento pull. 

3.2 INTRODUÇÃO AO LEAN 

A produção industrial tem sofrido transformações enormes desde a sua fundação. Com o mundo 

ocidental a incorporar cada vez mais automação e tecnologias para melhorar a produção, a indústria 

japonesa desenvolveu uma metodologia de produção focada no valor para o cliente designada LM 

(Lean Manufacturing). A Toyota Motor Corporation ao implementar esta metodologia, apresentou um 

aumento de produtividade e um decréscimo substancial nos desperdícios do processo produtivo. Desde 

esse marco disruptivo, empresas em todo o mundo têm vindo a implementar esta metodologia nas suas 

fábricas para atingir resultados extraordinários (Sanders, Elangeswaran, & Wulfsberg, 2016). 

Os princípios fundamentais do LM são a identificação e eliminação das atividades que não são de valor 

acrescentado, os desperdícios, e o envolvimento diário dos colaboradores na implementação da 

melhoria continua (Bai, Satir, & Sarkis, 2019). Para melhor se perceber estes conceitos, em seguida, 

apresenta-se a definição de cada um deles. 

Atividades de valor acrescentado (VA) – Todas as atividades da cadeia de valor que o cliente estará 

disposto a pagar. Pelo contrário, não serão atividades de valor acrescentado (NVA) todas as etapas 

existentes num processo que o cliente não esteja disposto a pagar (Imai, 1997). 

Muda (palavra japonesa para desperdício) – Muda ou desperdício serão todas as atividades que não 

acrescentam valor ao produto que o cliente pretende. Eliminar o muda é o objetivo principal de qualquer 

sistema lean (Imai, 1997). 

Na linguagem lean fala-se geralmente em sete tipos de desperdícios: 

● Espera de pessoas – Trabalhadores à espera de uma máquina automática ou à espera do 

próximo passo do processo, ou simplesmente parados por já não existir material para abastecer 

o sistema; 
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● Movimento de pessoas – Todos os movimentos executados pelos trabalhadores que 

impliquem a procura por componentes ou ferramentas. Ter um trabalhador simplesmente a 

andar é considerado um desperdício; 

● Espera de materiais – Excesso de matéria-prima, WIP (work in progress), ou produto acabado 

provocando longos lead times, materiais danificados, transporte desnecessário e custos de 

armazenamento exagerados. Além destes pontos, o excesso de materiais esconde problemas 

do processo, como defeitos na produção, tempos de paragem de máquinas, atrasos em 

entregas e tempos de setup elevados; 

● Movimento de materiais – Movimento de WIP em longas distâncias, criando transporte 

ineficiente, movimento de materiais, pré-montados ou produto acabado para um armazém ou 

movimento entre operações do processo; 

● Defeitos – Produzir produtos com defeitos ou anomalias. A reparação de partes com defeito 

ou sucata retira tempo de produção, requer esforço e tempo de inspeção, o que é também um 

desperdício; 

● Sobre processamento – Realização de passos desnecessários no processamento dos 

produtos. Produção ineficiente devido a problemas nos equipamentos, ferramentas, ou 

desenho do produto causam retrabalho desnecessário e geram defeitos de produção. A 

produção de materiais com qualidade superior à que o cliente necessita é também associada 

a desperdício; 

● Produção em excesso – Considerado o pior dos desperdícios por gerar os restantes 6. 

Produção sem encomendas gera excesso de inventário e custos de transporte desnecessários 

(Domingo, 2003). 

Depois de apresentados os conceitos básicos do LM, apresentam-se agora as ferramentas que 

permitem aplicar a metodologia no seu pleno, com maior foco em linhas de montagem. Inicia-se esta 

introdução às ferramentas com o Value Stream Mapping 

3.3 VSM – VALUE STREAM MAPPING 

O VSM é uma ferramenta que surgiu no segundo terço do século XX na Toyota Motor Company e que 

rapidamente ganhou uma preponderância enorme na gestão lean. A sua filosofia reside na 

representação gráfica do fluxo de uma cadeia de valor de materiais ou informação, desde que a ordem 

do cliente é colocada até que o produto final é entregue (Rohac & Januska, 2015).  É utilizado de forma 

a providenciar uma visão global das atividades envolvidas no processo de produção, facilitando a 

identificação dos desperdícios existentes e das suas fontes. Reduzir os custos de produção, melhorar 

o tempo de resposta ao cliente e aumentar a qualidade dos produtos são os principais outputs 

esperados quando se aplica um VSM a um processo. O VSM por si só não permite atingir estes 

resultados, mas sim, identificar as oportunidades de melhoria existentes nos processos (Lacerda, 

Xambre, & Alvelos, 2016). Na figura 10 apresentam-se os principais passos de um VSM. 
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Figura 10 - Passo a passo do VSM (Tyagi, Choudhary, Cai, & Yang, 2015). 

Etapa 1 - Análise inicial  

Esta primeira etapa pretende identificar os principais pain points da organização de forma a selecionar 

os potencias processos a melhorar. De seguida deverá ser aplicado um diagrama de pareto (diagrama 

especializado na forma de gráfico de colunas, utilizado predominantemente para priorizar diferentes 

temáticas depois de identificados os maiores problemas ou oportunidades) de forma a priorizar qual o 

processo mais critico a ser trabalhado, baseado no tempo total que a organização despende no 

processo ou no custo que representa. 

Etapa 2 – Mapeamento do estado inicial  

Depois de definido o processo que se pretende estudar, inicia-se o seu mapeamento. Este passo 

servirá como base para definir a visão futura. Cada passo do processo deve conter as informações 

apresentadas na seguinte figura 11. 

 

Figura 11 - Estrutura de um VSM: dados que deve conter cada uma das tarefas (Tyagi et al., 2015). 

Após recolhidos os dados necessários para caracterizar cada uma das tarefas do processo, pode 

iniciar-se a construção do mapeamento da situação atual.  

O próximo passo será analisar e entender a situação atual mapeada e identificar oportunidades de 

melhoria. As oportunidades identificadas devem ser espelhadas no mapeamento de forma visual. 
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Depois de identificadas as oportunidades de melhoria termina a etapa 2 do mapeamento da situação 

atual. 

Etapa 3 – Mapeamento da situação futura  

Esta etapa demonstra o resultado das propostas de solução apresentadas com base nas oportunidades 

de melhoria identificadas na etapa anterior (Tyagi et al., 2015). As soluções apresentadas devem ter 

como objetivo reduzir o desperdício e aumentar a qualidade e eficiência do processo de produção. 

Apesar de poderem existir diversas soluções, será escolhida aquela que apresentar melhor trade-off 

entre o desempenho produtivo e o custo de implementação (Lacerda et al., 2016) 

Etapa 4 – Plano de ações para chegar à situação futura 

O objetivo desta etapa é criar um plano de ações para atingir a visão futura que foi definida. Este plano 

de ações deve incluir responsabilidade e data de conclusão (Tyagi et al., 2015). 

Etapa 5 – Fase de verificação / Testes 

Depois de definido o plano de ações e de atingidas as condições de funcionamento do processo 

renovado, deve existir uma fase de teste e verificação dos indicadores que se pretendiam melhorar, 

para aferir se estão a apresentar os resultados esperados. Caso esta premissa não se verifique, deve 

regressar-se à etapa 2, de forma a analisar melhor o processo e as oportunidades de melhoria 

existentes. 

Como verificado, o VSM é uma excelente ferramenta para iniciar um projeto com as características 

semelhantes às deste trabalho, por permitir obter uma visão global dos processos e identificar 

facilmente oportunidades de melhoria. Como foi exposto, esta ferramenta funciona com base no ciclo 

de melhoria PDCA (Plan, Do, Check, Act) que será apresentado na seguinte secção. 

3.4 CICLO PDCA 

O ciclo PDCA, também conhecido por ciclo de Deming, foi apresentado por Shewhat, pai da estatística 

de controlo de qualidade. Para melhorar e solucionar problemas de qualidade e atingir um nível de 

performance elevado, é necessário envolver todos os colaboradores a aplicarem esta ferramenta (Ren, 

Ling, Wei, & Fan, 2017). 

O ciclo é composto por 4 fases principais (plan, do, check, act), no entanto, existem oito subfases que 

devem ser seguidas num ciclo e que se encontram representadas na figura 12. 
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Figura 12 - Fases do ciclo PDCA (Silva, Medeiros, & Vieira, 2017) 

1) Identificar e priorizar as oportunidades de melhoria 

2) Recolher informações sobre o processo atual 

3) Identificar possíveis causas para os problemas encontrados 

4) Desenvolver plano de ação (responsável e data de conclusão) 

5) Executar a proposta de solução 

6) Verificar os resultados 

7) Normalizar o novo standard 

8) Concluir e divulgar resultados obtidos 

(Silva, Medeiros, & Vieira, 2017) 

Esta simples ferramenta permite obter resultados extraordinários através do envolvimento de todos os 

colaboradores na melhoria continua, todos os dias, em todas as áreas.  

3.5 GESTÃO VISUAL 

A gestão visual é uma ferramenta inerente à implementação do lean (Radnor, 2010). No lean, a gestão 

visual é vista como o veículo para interpretar o desempenho no trabalho, providenciando uma 

plataforma para a melhoria continua, em conjunto com o já falado ciclo PDCA. 

Quadros de comunicação, recorrendo à gestão visual, foram já utilizados em diversos setores, como 

por exemplo, o setor aeroespacial (Parry & Turner, 2006), saúde (Machado & Leitner, 2010) e 

governamental (Radnor, 2010). Os quadros de comunicação são utilizados de forma a guiar os lideres 

de equipa e os seus  membros nas suas atividades e criar alinhamento entre todos (Maskell & Kennedy, 

2007). Estes quadros têm um papel essencial no desempenho do processo de gestão, por exemplo, 

alinhando a estratégia com o trabalho operacional. Contêm diferentes elementos estratégicos e 

operacionais expostos de forma visual (Rich, Bateman, Esain, Massey, & Samuel, 2006). Esta 

ferramenta permite, também, que todos os membros de uma equipa tenham acesso a todos os 

resultados de uma só vez, promovendo a discussão, partilha de conhecimento e tomada de decisão 

em equipa (Jaca, Viles, Jurburg, & Tanco, 2014). A utilização destes quadros e a efetividade dos seus 
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conteúdos, desempenham um papel fulcral nas empresas que pretendem praticar a melhoria continua, 

todos os dias, em todas as áreas (Bateman, Philp, & Warrender, 2016). 

3.6 FLUXO NA PRODUÇÃO – TFM 

O modelo Total Lean Management, é o modelo que alinha os cinco pilares do Lean Manufacturing: TFM 

(Total Flow Management), TQM (Total Quality Management), TPM (Total Productive Maintenence), 

TSM (Total Service Management) e o THM (Total Human Management) (Chhatrawat & Dixit, 2016). 

Como exposto no capítulo 2, a ferramenta que irá servir de suporte à implementação deste trabalho 

será o TFM, que contém três pilares principais, tal como apresentado na figura 13. 

 

Figura 13 - Pilares do TFM (Kaizen Institute, 2019a) 

O pilar mais relevante para o presente trabalho será o primeiro, que contém ferramentas focadas em 

aumentar o fluxo na produção. Estas ferramentas serão apresentadas no decorrer deste capítulo. 

3.7 BALANCEAMENTO DE LINHAS 

O balanceamento de uma linha é uma técnica para minimizar as discrepâncias de cargas de trabalho 

entre operadores e máquinas de forma a atingir a taxa de produção desejada. A linha de montagem 

deve ser avaliada do ponto de vista do processo de montagem, layout dos postos de trabalho e tempo 

de ciclo dos seus postos (Lam, Toi, Tuyen, & Hien, 2016). Para melhor entendimento do balanceamento 

de linhas é necessário introduzir diversos conceitos e ferramentas que permitem obter uma linha de 

montagem balanceada. Em seguida são expostos vários desses conceitos: 

Takt Time 

Takt, em alemão, é uma palavra que significa a regularidade com que algo é executado. Takt time é a 

unidade de tempo em que um produto deve ser produzido de forma a satisfazer a taxa a que o produto 

é requerido (taxa de procura). Na indústria de produção, o takt time pode ser dado em segundos, horas, 

dias ou, até mesmo, semanas (Brioso, Murguia, & Urbina, 2017). O takt time é obtido dividindo o número 

de horas disponíveis para trabalhar, num determinado período, pelo número de encomendas colocadas 

por clientes nesse mesmo período. Este conceito é essencial em LM para que se evite a tendência 
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natural de produzir demasiado rápido e criar inventários desnecessários (Schneider, Friedli, Basu, & 

Werani, 2015). 

Tempo de ciclo 

Um processo é geralmente caracterizado por um conjunto sequenciado de tarefas, cada uma com o 

seu tempo de execução e com um certo número de trabalhadores a executá-la. Os tempos associados 

a um processo podem ser categorizados em três grandes áreas: tempo de processamento, tempo de 

espera e tempo de ciclo (Turpin, 2018). Apesar de existirem diversas definições de tempo de ciclo, 

segundo (Jacobs & Chase, 2008) este é o tempo médio entre unidades de output sucessivas. O tempo 

de ciclo de um posto de trabalho é medido desde o momento em que é recebida a parte do posto 

anterior, até que esta seja passada ao posto seguinte (Adnan et al., 2016). 

Processo Bottleneck 

O processo bottleneck é identificado por ser aquele que apresenta o maior tempo de ciclo numa linha. 

A capacidade de uma linha de montagem ou de uma fábrica é determinada pelo tempo de ciclo do 

processo bottleneck. A capacidade de uma linha de produção é calculada dividindo o tempo total 

disponível para produzir pelo tempo de ciclo do bottleneck. Se este tempo for inferior ao takt time então 

consegue satisfazer-se a procura do cliente, caso contrário, a procura não consegue ser satisfeita 

(Sundar, Balaji, & Kumar, 2014). O bottleneck é geralmente identificado no VSM, onde a diferença entre 

a capacidade de produção e a procura é também calculada. Esta diferença vai ser a base para a 

formação do plano de implementação lean (Rahani & Al-Ashraf, 2012). 

Gráfico Yamazumi 

Um gráfico yamazumi é uma ferramenta kaizen que serve para balancear linhas. É um gráfico de barras 

que apresenta o tempo de ciclo que cada operador demora a desenvolver as suas tarefas. Este gráfico 

representa, com recurso à gestão visual, todas as tarefas de um processo, divididas em colunas com 

cores diferentes. Os detalhes e tempos das tarefas do processo devem ser obtidos antes de realizar o 

gráfico. A melhor maneira de obter estes dados é filmar, cuidadosamente, todos os passos na 

montagem do produto e dividir todo o processo em pequenas operações. Depois, representa-se o 

gráfico com base nos dados recolhidos. Todos os postos de montagem cujo tempo de ciclo exceda o 

takt time, representam um desbalanceamento de linha, uma vez que a cadência de produção excede 

a cadência a que os clientes querem receber o produto. Os tempos de operação de cada posto devem 

ser inferiores ou, no limite, iguais ao takt time (Sabadka, Molnar, Fedorko, & Jachowicz, 2017).  

Na figura 15 apresenta-se um exemplo de um gráfico Yamazumi. O gráfico pode ser construído para a 

montagem de um produto ou para os vários produtos de uma linha de produção. Neste caso, está 

representado um gráfico multi-produto, onde as cores simbolizam os diferentes produtos produzidos e 

as barras se encontram associadas a um posto de trabalho. A linha amarela representa o takt time 

(Nagi, Chen, & Wan, 2017). 
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Figura 14 - Exemplo Gráfico Yamazumi (Nagi et al., 2017) 

 

3.8 LAYOUT DE UMA LINHA DE MONTAGEM 

O Toyota Production System (TPS) foi desenvolvido no Japão, em 1948, como uma alternativa aos 

modelos de produção existentes até então. O reconhecido fundador do TPS (Ohno, 1978), foi o primeiro 

a referir-se a linhas em forma de “U”, dizendo “Em 1947, as máquinas foram posicionadas […] de forma 

a um operador conseguir trabalhar ao mesmo tempo em três máquinas distintas”.  

Linhas em forma de “U” 

Estas linhas têm feito parte do TPS desde a sua fundação, representando o layout ideal para a criação 

do fluxo unitário na produção, de forma a minimizar os desperdícios no processo de montagem. As 

suas principais vantagens são a redução de lead time e a elevação dos níveis de produtividade, através 

da eliminação dos tempos de espera dos operadores pelas máquinas, criando múltiplas possibilidades 

de balanceamento da linha. São altamente flexíveis (Shojinka), uma vez que conseguem variar o output 

removendo ou adicionando operadores, de acordo com as encomendas do cliente. São também 

altamente eficientes, uma vez que eliminam o WIP, pois as máquinas e os postos de trabalho são 

colocados muito próximos (Gil Vilda, Yagüe-Fabra, Torrents, Jauregui-Becker, & Wits, 2018). 

 

Figura 15- Exemplo de uma linha clássica em formato linear (Kaizen Institute, 2019a) 
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Figura 16 - Exemplo de uma linha de montagem em formato de "U" (Kaizen Institute, 2019a) 

Shojinka 

É uma palavra japonesa que resulta da combinação de outras três: “sho” (reduzir), “jin” (operadores) e 

“ka” (mudança) (Sennott, Van Oyen, & Iravani, 2006). O conceito shojinka, foi muito importante no TPS, 

representando a facilidade de redução ou aumento do número de trabalhadores numa linha de 

montagem, consoante a variação da procura. Numa fábrica, diferentes produtos são produzidos em 

diversas linhas de montagem. A flutuação da procura de determinado produto irá implicar a adição de 

trabalhadores a uma linha e a remoção de outra. Esta flexibilidade de adaptar a capacidade produtiva 

à procura é denominada na metodologia lean como shojinka (Gökçen, Kara, & Atasagun, 2010).  

O TPS introduziu o posicionamento das máquinas em formato “U” para formar as linhas de montagem. 

A visibilidade e comunicação entre trabalhadores neste tipo de linhas é muito superior devido à 

proximidade de todos os operadores (Gökçen et al., 2010). Adicionalmente o número de trabalhadores 

deste tipo de linhas pode ser muito inferior, quando comparado com uma linha tradicional em formato 

linear (Miltenburg & Wijngaard, 2008). Para um determinado tempo de ciclo, o número de trabalhadores 

requerido numa linha em “U” pode ser fracionário, por exemplo 3.4 trabalhadores. Neste caso, quatro 

trabalhadores ficarão alocados à linha para satisfazer a procura. No entanto, 60% do tempo de um dos 

operadores será desperdiçado nesta linha, o que representa 15% do tempo total produtivo de todos os 

trabalhadores. De forma a eliminar este tipo de desperdício, várias linhas em formato “u” podem ser 

integradas no mesmo local, muito perto umas das outras. Desta forma, um operador pode operar em 

duas ou mais linhas na mesma vizinhança e o desperdício de espera das pessoas neste tipo de linha 

pode ser eliminado ou reduzido. Uma localização produtiva constituída por diversas linhas em formato 

“U” é descrita como unidade de produção Just-in-time (JIT) (Sparling, 1998). 

Balancear uma linha em “U” 

A variabilidade no tempo de execução de tarefas devido a fatores humanos ou a fatores externos 

traduz-se em problemas de balanceamento (Monden, 1983). A variabilidade do tempo de uma tarefa 

deve-se à diferenças do ser humano em relação à velocidade de trabalho, competências e motivação, 

bem como à probabilidade de falhas em processos complexos (Sundar et al., 2014). Estas fontes de 

variabilidade podem ser combatidas minimizando o movimento dos operadores. O tempo destes 

movimentos e a flutuação dos tempos de ciclo dos operadores e das máquinas geram problemas de 
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balanceamento nas linhas. Do mesmo modo, as mudanças de modelos geram problemas e 

variabilidade nos tempos de tarefas, uma vez que, é pretendido que uma linha lean, seja capaz de 

produzir o maior número de modelos possível (Becker & Scholl, 2006).  

3.9 STANDARD WORK 

O Standard Work (SW) é a ferramenta básica para a prática da melhoria continua. Refere-se à forma 

mais segura e eficaz de realizar um procedimento. Pode ser descrito como uma série de ferramentas 

de análise que originam uma forma de operar num determinado procedimento de forma standardizada 

(Berger, 1997). O standard de uma operação representa a melhor maneira de realizar uma determinada 

tarefa, dentro do tempo objetivo. Deve conter os passos a realizar, a sequência em que devem ser 

realizados, o tempo de ciclo, o controlo de processo necessário, etc. Assim que o SW esteja 

implementado, é possível controlar e melhorar o trabalho desenvolvido, uma vez que se consegue 

abrandar ou acelerar o ritmo de trabalho de acordo com a procura (Sundar et al., 2014). O SW permite 

reorganizar o trabalho ajustando-o às flutuações do takt time (Berger, 1997).  

Existem oito passos para desenvolver um SW: formar uma equipa de melhoria, identificar o takt time, 

identificar o tempo de ciclo alvo, identificar a sequência de montagem, identificar a quantidade de WIP 

standard, determinar o fluxo de trabalho standard, determinar o standard de cada operação e continuar 

a melhor os standards já existentes (Johansson, Lezama, Malmsköld, Sjögren, & Ahlström, 2013). 

Existem cinco características que todos os standards devem conter (Mĺkva, Prajová, Yakimovich, 

Korshunov, & Tyurin, 2016): 

• Conter apenas a informação necessária para o operador realizar a operação; 

• Ser simples e apresentar ajudas visuais para facilitar o entendimento; 

• Permitir alterações imediatas nos parâmetros do processo; 

• Assegurar que todos os operadores têm atividades relevantes relacionadas com o processo; 

• Permitir monitorizar os diferentes standards de cada operação e qual o impacto que cada uma 

tem no processo. 

3.10 SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) 

Hoje em dia, um dos fatores de sucesso do negócio de produção é a construção de um ambiente 

produtivo mais flexível e de mais rápida resposta às necessidades dos clientes (Jastia & Kodali, 2015). 

A capacidade de uma empresa para rapidamente alterar a produção de um produto para outro é um 

passo chave para este objetivo. A redução do tempo de setup é um ponto critico para implementar o 

modelo lean em diversas indústrias (Martínez-Jurado & Moyano-Fuentes, 2014). O LM tem como 

principal objetivo maximizar o valor do produto, através da eliminação de todos os desperdícios 

existentes (Sundar et al., 2014). Desperdício significa uso desnecessário de recursos que o cliente não 

estará disposto a pagar, especialmente no contexto fabril, onde o desperdício mais significativo é o 

excesso de produção. Este tipo de desperdício deve-se principalmente ao tempo de setup. Se a 
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mudança entre modelos for demasiado demorada, torna-se praticamente impossível produzir lotes 

pequenos, de forma a sincronizar a produção com a procura do cliente. O LM tem especial atenção à 

redução de tempo de setup, de forma a obter mudanças de modelo quase instantâneas (Braglia, 

Frosolini, & Gallo, 2016). 

Em 1985, Shigeo Shingo introduziu esta metodologia de mudança rápida, que mais tarde viria a ser 

denominada de Single Minute Exchange of Dies (SMED). Esta metodologia representa a sistemática 

redução do tempo de setup, convertendo atividades e tempos de ajuste aplicados durante a paragem 

da máquina (atividade internas) em atividades executadas durante o tempo em que a máquina está a 

trabalhar (atividades externas), simplificando e facilitando aquelas que não podem ser externalizadas 

ou eliminadas. Basicamente, esta metodologia permite reduzir o tamanho dos lotes, uma vez que o 

impacto das mudanças tende a diminuir. Esta metodologia de mudança rápida já provou os seus 

benefícios em diversos setores, podendo aumentar a produtividade de uma área até aos 70% (Das, 

Venkatadri, & Pandey, 2014). 

3.11 AUTO-QUALIDADE 

No sistema LM, o tamanho dos lotes de produção é reduzido até ao fluxo unitário. Neste modelo, cada 

parte é recebida, processada e inspecionada ao mesmo tempo. Como resultado, eliminam-se as 

inspeções aleatórias de amostras baseadas em estatísticas de controlo de qualidade. Quando ocorre 

um defeito, a produção da linha deve parar imediatamente até a causa que gerou este defeito ser 

eliminada. As linhas de produção devem conter mecanismos anti erro (poke-yoke), de forma a 

prevenir/evitar a ocorrência de erros. Para atingir a auto-qualidade, as linhas de montagem devem 

conter automações que detetem e previnam a ocorrência de erros (Sundar et al., 2014). 

Jidoka 

Jidoka é um termo japonês que se aproxima de automação, embora a melhor tradução seja “automação 

com intervenção humana”. O jidoka é o método mais eficaz de automação e é caracterizado pelos 

seguintes atributos (Hinckley, 2007): 

• O trabalho das máquinas e dos operadores tem que ser distinguido; 

• Os equipamentos e os operadores trabalham de forma independente; 

• A operação de carregar, descarregar e de setup dos equipamentos tem de ser à prova de erro. 

De forma a evitar a ocorrência e multiplicação dos erros, Taiichi Ohno implementou na Toyota uma 

corda em cima de todos os postos de trabalho. Nesta situação, se um operador puxasse a corda, toda 

a linha de montagem pararia imediatamente. Enquanto o problema que originou o erro não fosse 

descoberto, a linha permanecia parada. A intenção de Ohno ao implementar este método foi a de 

consciencializar os trabalhadores em relação à qualidade da produção, através do jidoka. Esta 

metodologia permite transmitir responsabilidade a todos os operadores de uma linha de montagem, de 

forma a garantir que todos asseguram a qualidade das partes que estão a produzir (Ohno, 1978). 
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3.12 ESTRATÉGIAS DE PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO 

No mundo global e competitivo que conhecemos hoje, as empresas estão mais alinhadas com a 

necessidade de sincronizarem a sua produção com as encomendas dos clientes. Para conseguirem 

fazê-lo, necessitam de manter os níveis de WIP no mínimo e, ao mesmo tempo, entregar as 

encomendas o mais rápido possível e sem atrasos, resultando em menor custo do sistema e maior 

satisfação do cliente. Contrariamente ao sistema push tradicional, o sistema de produção JIT despoleta 

com a chegada de uma nova encomenda de um cliente. Se possível, esta encomenda é satisfeita 

através do supermercado de produto acabado e o sistema começa a funcionar assim que se remove 

um produto deste supermercado, gerando novas ordens de produção. Assim que a ordem de produção 

chega ao último posto da linha de montagem, este transfere a parte necessária do posto anterior e o 

fluxo de informação continua até ao primeiro posto, enquanto que no sentido inverso ocorre o fluxo de 

materiais (Kesen & Sert, 2019). 

Sistema push tradicional 

Também conhecido como modelo make-to-stock (MTS), tem como política produzir com base em 

previsões de procura (Noorwali, 2014). A procura é satisfeita através do stock existente. De acordo com 

Noorwali, este sistema apresenta geralmente as seguintes características: 

• Elevado nível de inventário, devido ao número de produto acabado em stock; 

• Custo elevado de produção, devido ao elevado número de produtos produzidos; 

• Aumento da produtividade, por permitir a utilização da capacidade produtiva durante um 

elevado período de tempo; 

• Dependência de previsões, que podem gerar a não satisfação de toda a procura; 

• Cálculo do planeamento de produção de acordo com o tempo que se demora a produzir. 

 

Figura 17 - Exemplo do funcionamento de um sistema pull numa fábrica (Kaizen Institute, 2019a) 
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Sistema pull MTO (make-to-order) 

Este sistema, comparado com o anteriormente apresentado, é muito mais flexível e rápido na resposta 

às necessidades do cliente. Na politica MTO, o processo de produção só se inicia quando são recebidas 

encomendas dos clientes (Noorwali, 2014). Em alguns casos, algumas partes que fazem parte do 

produto acabado são montadas antes, mas o processo só continua quando são recebidas encomendas 

firmes (Nagib, Adnan, Ismail, Halim, & Khusaini, 2016). Segundo Noorwali, o sistema MTO é 

caracterizado pelos seguintes pontos: 

• Nível de inventário reduzido, uma vez que os produtos são entregues aos clientes assim que 

são produzidos; 

• Sistema de produção mais flexível, o que permite reduzir custos extra de produção; 

• Planeamento da produção mais flexível e variável alargando o mix de produtos; 

• Procura baseada em encomendas firmes por parte dos clientes; 

• Cumprimento dos prazos de entrega de encomendas. 

 

Figura 18 - Exemplo de um sistema pull em funcionamento numa fábrica (Kaizen Institute, 2019a) 

 

Sistema pull e one-piece flow 

Um sistema pull de sucesso depende de um fluxo de produto de lotes muito pequenos, no limite, se 

possível, de fluxo unitário, mantendo a cadência de produção igual ao takt time, de forma a evitar 

sobreprodução (Sundar et al., 2014). One-piece-flow refere-se ao conceito de mover uma parte 

produtiva de cada vez, entre operações, dentro de uma célula produtiva. Um sistema de produção 

baseado no one-piece-flow deve incluir conceitos como sequenciação, tempo de setup, e politica de 

planeamento MTO (Stockton, Ardon-Finch, & Khalil, 2005). Num sistema de produção pull, a funcionar 

com um fluxo de produção unitário, um operador só deve iniciar a produção quando receber um 

sinal/cartão para produzir. Este cartão é chamado de kanban. 

Kanban 

O kanban é um termo de origem japonesa que tem como tradução a palavra “cartão”. Foi um método 

criado em 1950, na fábrica da Toyota, tendo ganho uma enorme relevância em linhas de produção até 
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aos dias de hoje (Oliveira, Mederios Junior, & Gurgel, 2018). Foi originado no TPS como uma 

ferramenta para gerir o fluxo da produção e dos materiais num sistema produtivo pull. 

Existem dois aspetos principais num kanban, a produção e a reposição de materiais. O primeiro aspeto 

tem como objetivo balancear a carga de trabalho sinalizando a produção de um produto, componente 

ou pré-montado apenas quando a operação seguinte do processo começar a trabalhar na unidade ou 

lote anteriormente produzido. Desta maneira, o material vai fluindo ao longo do processo de uma forma 

sincronizada. O segundo aspeto refere-se a um sistema pull, onde cada centro de trabalho sinaliza, 

utilizando um kanban, que necessita de ser abastecido de material pela operação anterior ou pelos 

fornecedores. Esta característica permite que o material seja abastecido a um centro de trabalho pelos 

seus fornecedores internos ou externos. Estes fornecedores são indicados a entregar uma determinada 

quantidade num determinado espaço de tempo (Cimorelli, 2018). Na tabela 2 apresentam-se as 

principais vantagens do sistema kanban. 

Tabela 2 - Principais vantagens do sistema kanban (Cimorelli, 2018) 

 

Nivelar a produção (Heijunka) 

O ambiente negocial atual é cada vez mais volátil, o que leva a uma flutuação cada vez maior da 

procura, implicando variabilidade na produção. De forma a combater estas variações, a procura do 

cliente deve ser nivelada, caso contrário as flutuações irão provocar utilização ineficiente das 

capacidades de produção. Neste caso, pode verificar-se, por exemplo, máquinas e pessoas paradas 

em caso de falta de procura ou problemas de qualidade no caso de utilização da capacidade instalada 

no máximo (Krijnen, 2007). É necessário nivelar volumes baixos e um mix variado de produtos na 

produção para satisfazer a procura flutuante atual. De forma a atingir os objetivos já descritos, 

desenvolveu-se uma técnica de nivelamento por famílias e tipologia de produtos (Bohnen, Maschek, & 

Deuse, 2011). O balanceamento da carga de trabalho é obtido através do método Every Part Every 

Interval Concept (EPEI), que nivela de acordo com as famílias de produtos. De acordo com o EPEI, 

todos os produtos são produzidos durante um intervalo de tempo definido. O heijunka serve para 

controlar a variabilidade na produção através da sequenciação de produtos, de forma a maximizar a 

utilização da capacidade produtiva e a evitar picos ou faltas de carga no planeamento da produção 

(Hüttmeir, de Treville, van Ackere, Monnier, & Prenninger, 2009). 



 29 

3.13 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, apresentaram-se os estudos e trabalhos já desenvolvidos em relação às metodologias 

e ferramentas relevantes para o desenvolvimento da futura dissertação. Uma vez criada uma base 

científica forte, será mais robusto o desenho de solução que irá ser desenvolvido. 

Os fundamentos do lean e do LM, juntamente com as ferramentas kaizen que suportam a melhoria 

continua que foram apresentados neste capítulo, formam a base que permitiu implementar a nova linha 

de montagem, de forma estruturada e sustentada. 

O VSM tem um papel muito importante para detalhar a situação atual e permitiu formar um plano de 

implementação detalhado com todos os passos necessários para criar a linha de montagem. O PDCA 

e a gestão visual são os pilares que permitem sustentar a melhoria continua em toda a área, envolvendo 

todas as pessoas, todos os dias. 

O TFM é a metodologia que permite construir a linha de montagem, cumprindo os ideais lean do JIT e 

planeamento pull. Para ser possível atingir estes modelos, é necessário criar fluxo na produção 

eliminando todos os desperdícios existentes e detetados até ao dia de hoje. Foi desenhada uma linha 

em “U” que apresenta as vantagens expostas neste capítulo, com um balanceamento de linha flexível 

e ajustável à procura. Os tempos de setup têm de ser drasticamente reduzidos, de forma a permitir a 

redução do tamanho de lote. A linha tem que garantir os princípios de auto-qualidade, para que se 

eliminem os defeitos na produção. Por último, a produção tem que ser minuciosamente nivelada, para 

que, apesar do aumento da flexibilidade na produção, não se trabalhe abaixo da capacidade instalada. 
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4. ANÁLISE PRELIMINAR E PLANEAMENTO DA 

IMPLEMENTAÇÃO  

Neste capítulo são apresentadas as principais oportunidades de melhoria existentes no processo de 

produção de FACM, fundamentadas com os dados recolhidos no terreno em colaboração com a 

equipa de projeto da Empresa X. Baseado nas oportunidades encontradas, é definido o plano de 

implementação com as soluções necessárias para resolver os problemas da Empresa X. 

• Na secção 4.1 apresenta-se a avaliação preliminar realizada em toda a fábrica que levantou 

inúmeras oportunidades de melhoria que originaram este projeto; 

• Na secção 4.2 são recolhidos os dados que caracterizam a situação inicial e são definidas as 

métricas que permitem avaliar e controlar a qualidade da implementação; 

• Na secção 4.3 apresentam-se as principais propostas de melhoria a implementar; 

• Na secção 4.4 apresentam-se os objetivos estabelecidos para o projeto, para cada um dos 

indicadores mais relevantes; 

• Na secção 4.5 é introduzida a equipa de projeto que fica encarregue da implementação de 

todos o projeto juntamente com todo o plano de implementação; 

No final são apresentadas as conclusões deste capítulo, correspondente à fase de planeamento que 

antecede a fase de implementação. 

4.1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR - VSM 

A Empresa X contactou o KI com o objetivo de identificar e resolver os principais problemas existentes 

na fábrica. Como é hábito, o KI iniciou o projeto recorrendo à ferramenta VSM com o intuito de entender 

na globalidade o processo produtivo do cliente e de uma forma genérica identificar os principais 

problemas desse processo. Para mapear todo o processo de produção foi escolhido o componente que 

envolve maior carga de trabalho em toda a fábrica, pelas suas dimensões elevadas e pelo facto de ser 

uma referência A em termos de produção, o chassi que dá corpo às FACM. 

Foram rastreados todos os movimentos e operações existentes na fábrica, desde a entrada da matéria 

prima que dá origem ao chassi, até à expedição do produto acabado para as instalações dos clientes. 

Este trabalho foi realizado por consultores do KI, em colaboração com uma equipa multidisciplinar do 

cliente, composta pelo diretor da fábrica e pelos diretores de produção, do departamento de injeção, 

do planeamento central, pelo responsável do armazém, por uma chefe de linha e uma operadora de 

linha. O VSM é apresentado na Figura 19 (para uma melhor leitura poderá ser também consultado no 

anexo II).  
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Após o mapeamento inicial, identificaram-se três grandes áreas, onde os problemas existentes 

causavam maiores perdas à Empresa X, e onde a empresa acreditava ser necessário haver 

intervenção do KI. Dentro dessas 3 grandes áreas foram listadas as principais oportunidades de 

melhoria, apresentadas em seguida: 

Área da montagem: 

• Operadores de montagem da linha com elevada percentagem de MUDA (desperdício); 

• O abastecimento de componentes à linha realizado pelos próprios operadores de montagem; 

• Existência de vários pequenos postos de montagem isolados; 

• Distância entre postos de montagem consecutivos em linha muito grande; 

• Mau balanceamento das tarefas o que provoca postos com mais carga de trabalho do que 

outros; 

• Tempo de mudança entre modelos (setup) muito elevado; 

• Inexistência de instruções de montagem por posto; 

• Mudanças de modelo de produção não planeadas. 

Área de injeção de plásticos 

• Tempos de setup muito elevados; 

• Inexistência de indicadores em tem real; 

• Muito retrabalho entre equipas; 

• Dificuldades em manter a qualidade dos moldes de injeção; 

• Falta de visibilidade da taxa de rejeição de produto injetado; 

• Planeamento de componentes a injetar em push e não em pull; 

• Inexistência de standard de trabalho para os operadores. 

Área de Logística e Compras 

Figura 19 - VSM Chassi Empresa X 
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• Falta de parametrizações (stocks, tipos de embalamento…); 

• Fornecimento em push; 

• Desvios muito grandes entre stock virtual e stock real; 

• Excesso de stock (matéria prima plástica, componentes comprados e pré-montados); 

• Existência de muitas paletes com diversos códigos. 

Todas estas oportunidades de melhoria foram encontradas através de observações no terreno e de 

análises de dados já existentes do passado da Empresa X. 

Por decisão do cliente, e por ser a área onde os ganhos expectáveis eram maiores, a primeira fase 

de implementação, ciclo de seis meses, foi dedicada à implementação de uma linha de montagem 

totalmente nova que conseguisse eliminar todos os problemas identificados relativamente às linhas 

existentes na área de montagem. Foi este projeto que originou o tema e caso de estudo para esta 

dissertação.  

4.2 RECOLHA DE DADOS INICIAIS E DEFINIÇÃO DE MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 

Nesta secção, são apresentados os dados que caracterizam o estado inicial da linha de montagem já 

existente e que servem como base de comparação de indicadores, durante a fase de implementação. 

Serão definidos os indicadores mais relevantes para o projeto de forma a que seja possível controlar 

diariamente a qualidade da implementação. Apresentam-se em seguida os dados relativos ao ano de 

2018, que irão servir como baseline para o controlo de indicadores. 

Dados globais da linha 

Inicia-se a recolha pelos dados globais da linha, para que seja possível perceber o ponto de situação 

inicial de um ponto de vista macroscópico. 

• Layout inicial 

 

Figura 20 - Layout inicial LM4 
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• Número de pessoas na equipa da linha de montagem  

Este valor depende do modelo que está a ser montado em linha, alguns modelos necessitam de mais 

pré-montados ou até mesmo de maior carga de trabalho logístico. Desta forma, apresentam-se na 

tabela 3 os valores médios para 2018. 

Tabela 3- Equipa LM4 

 

• Espaço ocupado 

Um dos grandes problemas da linha antiga é precisamente o espaço que ocupa: 450m2. Uma vez que 

a fábrica se encontra em constante crescimento e que o espaço para crescer é cada vez menor, uma 

das preocupações da Empresa X passa por reduzir drasticamente o espaço ocupado pelas linhas de 

montagem. 

• Produção Diária 

Tal como o número de pessoas, este valor também oscila bastante, consoante o modelo que se está a 

produzir. No seguinte gráfico apresentado na figura 21 é possível observar as oscilações na produção 

da linha, no ano de 2018. 

 

Figura 21 - Produção diária (Dados retirados do ficheiro OEE da linha - 2018) 

Em seguida, na tabela 4 apresenta-se o valor médio de produção diária para o ano de 2018 com base 

no número total de máquinas produzidas na linha e no número total de dias trabalhados. 
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Tabela 4 - Nº Médio de FACM produzidas por dia (2018) 

 

Termina assim a exposição dos dados genéricos principais que caracterizam o estado inicial da linha 

de montagem quatro, antecessora da nova linha de montagem. Em seguida, são apresentados os 

indicadores mais relevantes para o controlo da implementação, e o seu valor de referência, com base 

no ano de 2018. 

OEE 

Tal como exposto no capítulo 2, o OEE é um indicador bastante utilizado em produção Lean e que 

serve para medir a eficiência, neste caso de uma linha de montagem. O OEE é um produto de três 

fatores (disponibilidade, desempenho e qualidade) cujos se encontram expressados na figura 22.  

 

Figura 22 - Valores OEE e fatores constituintes (Dados retirados do ficheiro OEE da linha - 2018) 

Os valores expressados são os valores médios do ano de 2018. Estes valores são calculados 

diariamente num ficheiro gerido por cada chefe de linha e todos os desvios existentes devem ser 

apontados nesse ficheiro para facilitar a interpretação dos valores. 

Apresenta-se também a evolução diária do OEE ao longo de todo o ano de 2018. Como se verifica na 

figura 23, este indicador oscila em demasia, sendo essa variação um dos principais problemas da linha 

antiga. A cheio, encontra-se delimitado o objetivo da empresa para esta linha de montagem, que se 

situa próximo dos 84%. 

 

Figura 23 - Variação OEE (Dados retirados do ficheiro OEE da linha - 2018) 
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Este indicador necessita de ser melhorado e o principal foco deve estar em aumentar a disponibilidade 

da linha de montagem, uma vez que, este fator é aquele que mais está a impactar o valor do indicador 

global. 

FTQ – First Time Quality 

O FTQ é o indicador que permite medir a qualidade da montagem nas linhas. Indicador muito utilizado 

em produção Lean, incide sobre o número de máquinas montadas sem nenhum defeito sobre o número 

total de máquinas montadas. São por isso retiradas todas as máquinas que apresentem o mínimo 

defeito e que por isso tenham de ser reparadas ou até mesmo enviadas para a sucata. Para este 

indicador contam apenas defeitos originados nas linhas de montagem, uma vez que, se o defeito for 

originário dos componentes que integram uma FACM, não irá incidir sobre este indicador, já que 

defeitos nos componentes devem ser rejeitados antes de integrarem a máquina. Em seguida apresenta-

se a fórmula de cálculo para este indicador. 

𝐹𝑇𝑄 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Este indicador é crítico para a Empresa X, uma vez que produz FACM para clientes de topo a nível 

mundial, com requisitos de qualidade muito elevados. Por estas razões, o objetivo para o FTQ está 

estipulado nos 99%. Apresenta-se na figura 24 os dados relativos ao ano de 2018 para o FTQ 

 

Figura 24 - Valores de FTQ (Dados retirados do ficheiro FTQ da linha - 2018) 

Para além destes dados, todos os dias as coordenadoras da área da reparação da linha de montagem 

devem apontar os tipos de defeito que encontraram na máquina de forma a permitir uma análise 

detalhada de onde surgiu o defeito e como foi causado. Em seguida, na figura 25, apresenta-se o top 

10 de reparações para o ano de 2018. 

 

 

Figura 25 - Top 10 reparações na linha de montagem (Dados retirados do ficheiro FTQ da linha - 2018) 

(4) 
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Tempo de setup 

Este indicador é muito importante, uma vez que impacta diretamente na disponibilidade da linha para 

produzir e consequentemente no OEE. O facto de o abastecimento à linha ser feito de forma não 

normalizada e de os operadores não terem bem definidas as tarefas que devem executar durante uma 

mudança de modelo, provoca um tempo excessivo na troca de modelos e até mesmo erros de 

abastecimento de componentes. Uma vez que a linha atual produz diversos modelos de FACM, 

praticamente todos os dias existem mudança de modelos. Para o ano de 2018 o tempo médio de setup 

foi de 21 minutos. 

Produtividade 

Fica para o final o indicador de projeto mais importante, aquele que para o cliente trará maior impacto 

em termos financeiros. Um dos pressupostos com que a Empresa X contratou o KI foi o de que a 

eficiência produtiva iria aumentar, o que traria uma redução de custos direta para o cliente, produzindo 

mais com menos pessoas. Desta forma, este indicador ficou definido, em consonância com o cliente, 

como o indicador principal do projeto. 

Este indicador é simplesmente calculado através da seguinte fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

#𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Através desta fórmula conseguimos saber quantas máquinas produz em média cada operador. Para 

calcularmos a produtividade podemos contar apenas com os operadores em linha, com os 

operadores de linha e pré-montados, ou com todos os operadores de montagem mais a equipa de 

suporte envolvente (logística e coordenação). Apresentam-se na tabela 5 os valores para o ano de 

2018 das três produtividades distintas, com base na produção média diária e no número de 

trabalhadores por função. 

Tabela 5 - Produtividades da Linha de Montagem 4 (2018) 

 

Depois de apresentados os indicadores principais para controlo da qualidade da implementação 

termina esta secção. 

4.3 PRINCÍPIOS DE SOLUÇÃO 

Nesta secção o objetivo é apresentar os princípios de solução a serem implementados no projeto e 

apresentar as metas que foram estabelecidas para cada um dos indicadores. Estas soluções devem 

(5) 
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eliminar os principais problemas identificados durante o VSM relativos às linhas de montagem e 

melhorar os indicadores anteriormente apresentados. Em seguida, apresentam-se as principais 

propostas de melhoria a serem implementadas e que serão desenvolvidas no capítulo seguinte. 

Balanceamento de linha 

O balanceamento da linha de montagem é um dos pontos mais críticos a melhorar face à realidade da 

linha anterior. O primeiro ponto a melhorar é o facto de a carga de trabalho estar mal distribuída pelos 

diferentes postos de montagem. O segundo ponto tem a ver com o facto de o output da linha não estar 

adequado à velocidade a que o cliente compra o produto. Para obter este balanceamento é necessário 

seguir os seguintes passos: 

• Calcular o takt time e o tempo de ciclo ideal para a nova linha; 

• Estudar a sequência de montagem atual, partindo a montagem em tarefas o mais pequenas 

possível; 

• Construir um gráfico Yamazumi que apresente uma proposta de distribuição de tarefas por 

posto de forma a equilibrar a carga de trabalho entre todos os postos; 

• Construir uma mockup da linha de montagem nova de forma a testar a sequência de montagem 

ideal, para eliminar o desperdício; 

• Testar a sequência de montagem definida; 

• Definir os standards de trabalho por posto. 

Um dos pontos mais disruptivos com o objetivo de melhorar o balanceamento da linha de montagem é 

a implementação de uma passadeira de transporte de máquinas que se movimenta à velocidade 

necessária para atingir o tempo de ciclo. Esta alteração permitirá manter uma cadência fixa na 

produção, algo que antes não acontecia uma vez que os operadores montavam a máquina no seu 

posto e passavam-na através de um pedal para o posto seguinte, não havendo um ritmo de trabalho 

bem marcado. 

Consolidar o conceito de linha em “U” 

Outra das ideias disruptivas a implementar na Empresa X é a construção de uma linha com o formato 

em “U”, que permitirá eliminar muito desperdícios atualmente existentes. O conceito destas linhas tem 

os seguintes objetivos: 

• Abastecer os componentes frontalmente aos operadores de forma a eliminar o 

autoabastecimento por parte dos operadores; 

• Aproximar os postos de montagem de forma a aumentar a entreajuda e também a flexibilidade 

da linha. Se os postos forem mais próximos, é mais fácil ter um operador a trabalhar em dois 

postos e assim torna-se possível ajustar a capacidade produtiva à procura. Esta flexibilidade 

tem na nomenclatura lean o nome shojinka já apresentado no capítulo 3;  



 39 

• Tornar o setup mais fácil, fomentando a diminuição de lotes, permitindo ajustar a produção à 

procura em tempo real. 

Melhorar o tempo de setup 

Outros dos pressupostos da criação de uma nova linha de montagem é conseguir diminuir 

drasticamente o tempo de mudança de modelos de forma a facilitar a diminuição do lote de produção 

e assim ajustar a produção à procura, criando um sistema de produção pull. Para tal, é necessário 

implementar as seguintes melhorias: 

• Facilitar a troca de equipamentos necessários para produzir diferentes modelos 

(parafusadoras, moldes, prensas). 

• Criar o standard de trabalho para uma coordenadora de setup que deve garantir que a troca 

de componentes é efetuada rapidamente e sem erros; 

• Criar uma logística suficientemente hábil para entregar os componentes necessários para o 

modelo seguinte e recolha dos componentes anteriores de forma muito rápida. 

Criar supermercados de componentes e comboios logísticos de abastecimento 

Embora não faça parte do âmbito desta dissertação, uma das áreas a trabalhar neste projeto é a 

logística interna envolvente desta linha de montagem. De forma a não tornar este trabalho demasiado 

extenso, não será desenvolvida esta parte do projeto, no entanto, apresentam-se em seguida os 

principais princípios de solução para ter uma logística interna flexível e de rápida resposta a alterações 

na produção: 

• Supermercados dimensionados para ½ dia de produção; 

• Apenas permanecem nos supermercados componentes utilizados em mais de 90% da 

produção de linha de montagem; 

• Comboios logísticos com rotas normalizadas transportam os componentes dos supermercados 

para a linha de montagem. 

4.4 ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS 

Nesta secção o objetivo é estabelecer objetivos para a nova linha tendo como baseline os indicadores 

para o ano de 2018. Para cada um dos indicadores definiu-se um objetivo, e a evolução deve ser 

acompanhada diariamente pela equipa de projeto de forma a garantir que não existem desvios 

significativos, e caso existam, que são corrigidas as causas raiz dos problemas. 

Espaço ocupado 

A área ocupada é um indicador crítico, uma vez que a Empresa X está em grande crescimento e a 

necessidade de mais espaço para produção é uma realidade, desta forma foram estabelecidos os 

seguintes objetivos para a linha nova: 
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Tabela 6- Objetivo espaço ocupado para a linha nova 

 

Disponibilidade 

Tabela 7 - Objetivo disponibilidade para a linha nova 

 

Desempenho 

Tabela 8 - Objetivo desempenho para a linha nova 

 

Qualidade 

Tabela 9 - Objetivo qualidade para a linha nova 

 

OEE 

Como já tinha sido descrito neste capítulo, o principal desvio existente face ao objetivo proposto para 

o OEE é em relação ao fator da disponibilidade, principalmente devido aos tempos perdidos em 

setups, problemas nos abastecimentos de componentes à linha e avarias mecânicas e elétricas da 

linha. Se estes problemas forem resolvidos será possível atingir o objetivo proposto para o OEE da 

nova linha de montagem. 

Tabela 10 - Objetivo OEE para a linha nova 

 

 

FTQ 



 41 

Este indicador está diretamente ligado à qualidade da montagem das FACM, desta forma é prioritário 

eliminar os defeitos de montagem produzidos na linha com o objetivo de aumentar diretamente a 

produção de máquinas boas diárias, mas também evitar que alguns defeitos não detetados cheguem 

ao cliente final. Desta forma os objetivos para este indicador são altamente ambiciosos, como visível 

na tabela 11. 

Tabela 11 - Objetivo FTQ linha nova 

 

Tempo de setup 

Diretamente interligado com o indicador de disponibilidade pertencente do OEE. É critico uma vez que 

a empresa tem o objetivo claro de reduzir os lotes de produção. Só com a redução dos tempos de setup 

drástica será sustentável produzir lotes pequenos e mudar de referência várias vezes por dia. Desta 

forma, o objetivo para este indicador é bastante ambicioso também: 

Tabela 12 - Objetivo tempo de setup linha nova 

 

Produtividade 

Para último fica o objetivo relativo ao indicador de produtividade. Tal como descrito no início deste 

capítulo, este será o indicador principal do projeto, por ser aquele que a Empresa X mais valoriza, uma 

vez que é o indicador que mais impacto tem no custo de produção de uma FACM. Com o mercado 

asiático cada vez mais competitivo, por ser mais barato e por estar a aumentar a qualidade na produção, 

é cada vez mais importante que a fábrica em Portugal se destaque não só por produzir com mais 

qualidade, mas também por ser muito mais produtiva. Desta forma, a ambição em relação a este 

indicador é enorme, espelhada na tabela 13. 

Tabela 13 - Objetivo Produtividade da linha nova 

 



 42 

4.5 DEFINIÇÃO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPA DE PROJETO 

Uma vez apresentados os dados iniciais que caracterizam o problema, definidos os objetivos para o 

projeto e traçados os princípios de solução, torna-se possível constituir a equipa para a fase de 

implementação do projeto e desenvolver um plano de implementação detalhado. 

Equipa de projeto 

Uma vez que este projeto é extremamente complexo, envolve um investimento muito grande e é 

totalmente disruptivo para a Empresa X, criou-se uma equipa grande e multidisciplinar de membros 

com elevada experiência na fábrica e com grande conhecimento de montagem de FACM. 

Apresentam-se em seguida os membros constituintes da equipa deste projeto: 

• Diretor de produção: Membro desbloqueador e com maior poder de decisão dentro da equipa 

de projeto. Com elevada experiência no ramo da produção e da melhoria contínua; 

• Chefe de Linha: Chefe da linha de montagem antiga e que será a chefe da linha de montagem 

nova. Membro com maior conhecimento da montagem dos modelos que serão produzidos na 

nova linha de montagem; 

• Coordenadora de linha: Membro que coordena uma das áreas da linha de montagem, braço 

direito da Chefe de linha. Enorme conhecimento prático em relação à montagem de FACM; 

• Chefe da equipa Logística: A nova linha de montagem irá implicar uma componente logística 

muito pesada, desta forma criou-se este novo cargo e o colaborador que irá o desempenhar 

integrou também a equipa de projeto; 

• Chefe do departamento de métodos e tempos: coordena todo o departamento que dá apoio à 

área da montagem, membro com um enorme conhecimento nas ferramentas informáticas 

(Excel e software de gestão interna), e que por isso representa uma grande mais valia; 

• Colaborador do departamento de métodos e tempos: Profundo conhecedor das FACM e de 

todos os seus componentes; 

• Chefe da equipa de manutenção: Colaborador responsável por tudo o que envolve construção 

da linha e acessórios; 

• Membro da equipa de qualidade: Colaborador com grande conhecimento de montagem de 

FACM e que se focou ao longo de todo o projeto em eliminar fontes de defeitos de montagem; 

• Chefe da equipa de abastecimentos do armazém: Devido à elevada quantidade de 

componentes envolvidos na formação do supermercado de componentes para a nova linha de 

montagem, houve a necessidade de envolver um membro da equipa responsável pelo 

armazém; 

• Equipa KI: constituída por mim (consultor), pelo líder do projeto (project leader) e pelo 

responsável pela equipa de implementação (senior principal); 
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No total a equipa é constituída por 12 elementos das mais diversas áreas. O KI acredita que visões e 

formas de abordagem a problemas distintos enriquecem e tornam mais robustas as propostas de 

solução. 

Plano de implementação 

Depois de definida a equipa foi realizado um cronograma de implementação de oito meses intensos. 

Este plano não termina com o arranque da nova linha de montagem, mas sim quando a linha e a 

logística que a rodeia forem totalmente independentes e funcionarem 100%. Desta forma apresenta-

se, de uma forma macroscópica, o cronograma de implementação que foi definido pela equipa de 

projeto. 

 

Figura 26 - Cronograma de implementação nova linha de montagem 

Cada passo deste plano é desenvolvido no capítulo seguinte, correspondente à fase de implementação. 

O projeto teve o seu início no regresso das férias do pessoal da Empresa X, a meio de agosto, e o 

objetivo inicial apontava para o arranque da linha no início do mês de fevereiro e ter toda a estrutura 

completamente autónoma no final de abril. Existem alguns pontos deste cronograma que não serão 

abordados nesta dissertação, por se referirem à logística interna envolvente da linha. O seguimento 

deste cronograma foi realizado numa reunião semanal de projeto, que envolvia toda a equipa e onde 

se discutiam os principais desenvolvimentos da semana e o estado do plano de ações que se encontra 

no anexo III. Esse plano de ações foi construído com base na metodologia PDCA apresentada no 

capítulo 3. 

4.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Terminado o capítulo referente à fase de planeamento do projeto, estão reunidas as condições para 

uma fase de implementação estruturada e com metas bem definidas.  
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A fase de diagnóstico preliminar, com recurso à ferramenta VSM, levantou inúmeras oportunidades de 

melhoria em todas as áreas da fábrica. Por decisão do cliente a prioridade seria resolver os problemas 

associados à linha de montagem que representa a maior fatia de faturação da fábrica. Desta forma 

recolheram-se todos os dados necessários para caracterizar o estado inicial da linha de montagem. Só 

recorrendo a uma análise de dados profunda é possível identificar os problemas e construir um princípio 

de solução credível. Posteriormente definiram-se quais as melhorias a implementar para combater os 

problemas existentes. Foram também identificados os principais indicadores que permitiam medir a 

qualidade da implementação e controlar a direção seguida. Com base nos indicadores para o ano de 

2018, estabeleceram-se os objetivos para cada um, sempre em concordância com o rumo que a 

Empresa X pretende tomar. Por último, formou-se a equipa multidisciplinar para implementar o projeto, 

e estabeleceu-se o cronograma para a fase de implementação, para um melhor controlo de timings. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MELHORIA 

Neste capítulo o objetivo é detalhar todos os processos implementados durante a fase de 

implementação que visam resolver as oportunidades de melhoria identificadas no capítulo 4. São 

apresentados os métodos e ferramentas utilizados desde o primeiro dia de projeto, até ao dia em que 

a linha de montagem começa a trabalhar a 100% e com a equipa alocada à linha totalmente autónoma. 

Este capítulo está dividido por secções correspondentes às fases de implementação: 

1. Cálculo do takt time e do tempo de ciclo; 

2. Estudo da sequência de montagem; 

3. Recolha de dados de embalamento de componentes; 

4. Mockup; 

5. Desenho e construção da linha de montagem; 

6. Dimensionamento do bordo de linha; 

7. Dimensionamento do supermercado; 

8. Arranque e monitorização da linha de montagem; 

9. Melhorar as mudanças de modelo – setups; 

10. Sustentar as melhorias implementadas – Kaizen Diário 

No final do capítulo, são apresentadas as conclusões principais referentes a cada secção. 

5.1 CÁLCULO DO TAKT TIME E TEMPO DE CICLO 

O primeiro passo para montar uma linha de montagem é definir a que cadência queremos que seja 

produzido o produto final.  Este ponto influenciará todos os seguintes, indiciando quantos trabalhadores 

serão necessários e qual a dimensão da linha. Para calcular este valor é necessário saber qual o 

volume de encomendas esperado para 2019, recebidas da parte do Cliente Y, para as FACM 

produzidas na linha nova. Na tabela 14, apresentam-se os dados necessários para calcular o valor do 

takt time. 

Tabela 14 - Cálculo do takt time para a linha nova 

 

Através de uma estimativa calcula-se a procura prevista para o ano de 2019, sendo este valor 

encontrado em conjunto com o Cliente Y. O número de dias trabalhados previstos é igual ao número 

de dias trabalhados no ano de 2018. Assim a produção diária é calculada através da seguinte fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑜 2019

𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Procura Prevista 2019 (Máquinas) 110000,0

Nº dias trabalhado previstos 202,0

Podução necessária por dia 544,6

Tempo de trabalho /dia (s) 27300,0

Tack Time (s) 50,1

(6) 



 46 

Depois de calculada a produção necessária por dia, e sabendo o número de segundos que cada 

operador trabalha por dia, pode calcular-se o takt time recorrendo à seguinte fórmula: 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎
 

Desta forma, sabe-se de quanto em quanto tempo o cliente quer receber uma FACM. No entanto, este 

valor não será igual à velocidade a que a linha de montagem deve produzir uma máquina, a esse valor 

chamamos tempo de ciclo. O tempo de ciclo deve ser calculado tendo em consideração o takt time para 

a linha, mas também as ineficiências existentes na montagem. Na tabela 15 apresentam-se os dados 

necessários para calcular o tempo de ciclo. 

Tabela 15 - Cálculo do tempo de ciclo para a linha nova 

 

O tempo de ciclo é calculado recorrendo á seguinte fórmula: 

Tempo de ciclo = 𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑂𝐸𝐸 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜                                                                                                                 (8) 

O tempo de ciclo indica a cadência a que a linha deve produzir uma máquina. Este tempo absorve as 

ineficiências expectáveis da linha, de forma a que a capacidade produtiva seja sempre igual ou superior 

às necessidades dos clientes. Recorrendo ao conceito bottleneck, introduzido no capítulo 3, nenhum 

posto de trabalho poderá ter uma carga de trabalho superior ao tempo de ciclo definido de 42 segundos, 

caso contrário, o output da linha terá sempre uma cadência inferior ao tempo de ciclo. O posto de 

trabalho bottleneck ditará sempre a cadência de produção da linha. Assim, deverá garantir-se que a 

carga de trabalho de nenhum posto da linha de montagem e da pré-montagem supera os 42 segundos, 

caso contrário poderá não se conseguir satisfazer a procura do cliente. Este trabalho começa a ser 

contruído na secção seguinte. 

5.2 ESTUDO DA SEQUÊNCIA DE MONTAGEM 

A segunda etapa para construir a nova linha de montagem é estudar com o maior detalhe possível a 

sequência de montagem dos modelos de FACM que vão ser produzidos na nova linha. Este estudo 

deve ser realizado sobre as tarefas executadas na linha de montagem e também sobre as que são 

realizadas nas linhas de pré-montagem associadas à linha principal. Para se conhecer em detalhe a 

sequência de montagem é necessário realizar três passos, apresentados em seguida. 

Takt Time (s) 50,1

OEE objetivo 83,8%

Tempo de Ciclo (s) 42,0

(7) 
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1º Passo – Filmar todas as tarefas de montagem 

O primeiro passo consiste em filmar todas as tarefas 

associadas à montagem de cada uma das máquinas, nos 

postos da linha e nos postos dos pré-montados. Na figura 

27 é possível observar um exemplo de um vídeo sujeito a 

este trabalho.  

 

A segunda parte deste passo consiste em subdividir o vídeo em pequenos vídeos correspondentes a 

cada uma das micro tarefas de montagem, quanto maior for o detalhe desta divisão melhor. Depois de 

todas a pequenas tarefas de montagem estarem separadas em pequenos vídeos, é necessário criar 

um ficheiro onde se indique a duração de cada uma dessas tarefas, os componentes que são montados 

e os equipamentos de montagem utilizados. Na figura 28 está um exemplo dos dados que devem ser 

recolhidos e o tipo de tarefas que são descritas. 

 

Figura 28 - Ficheiro de recolha de dados sobre a sequência de montagem 

Como é possível observar na figura anterior as tarefas executadas em cada posto são dividas ao 

máximo detalhe, atribui-se um tempo real a essa tarefa, indica-se se algum componente é montado e 

se é utilizado algum equipamento de apoio à montagem. É possível observar também o tempo 

acumulado de montagem em cada posto de trabalho. Este estudo foi realizado para todos os modelos 

que serão produzidos na nova linha, não só para as tarefas executadas na linha de montagem principal, 

como para todas as linhas de pré-montagem. 

2º Passo – Criar o gráfico de processos da montagem da máquina 

Depois da recolha de dados inicial, é importante criar um gráfico de processos que demonstre de forma 

visual a sequência de montagem completa e que demostre de forma clara onde entra cada um dos 

componentes e onde são utilizados equipamentos de montagem. Na figura 29 apresenta-se o gráfico 

de processo correspondente à montagem num dos postos de montagem, este exemplo encontra-se 

em maiores proporções no anexo IV. 

Figura 27 - Imagem retirada do software de 

edição de vídeo 
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Figura 29 - Gráfico de processos da montagem de um modelo de máquina 

Este gráfico foi construído para os principais modelos que serão montados na linha de montagem nova. 

Não existe necessidade de realizar o gráfico para todos, uma vez que existem vários modelos 

praticamente iguais onde a variação de componentes é mínima, ou apenas se altera a cor dos 

componentes exteriores. Desta forma apenas é necessário realizar um gráfico por cada família de 

modelo. 

3º Passo – Gráfico Yamazumi inicial para todos os modelos 

O último passo no estudo e caracterização da situação inicial da sequência de montagem, consiste em 

criar um gráfico yamazumi para cada modelo de máquina produzido. Esta ferramenta, tal como referido 

no capítulo 3, pretende apresentar de uma forma bastante visual o grau de balanceamento de uma 

linha de montagem que contém vários postos de trabalho. Na figura 30 apresenta-se a título de exemplo 

o yamazumi gerado para um dos modelos. 

 

Figura 30 - Gráfico Yamazumi com as tarefas executadas na linha de montagem 

O gráfico apresentado anteriormente é referente às tarefas executadas na linha de montagem para um 

modelo específico. Cada coluna é referente a um posto de montagem, os retângulos que constituem 

as colunas são referentes às pequenas tarefas executadas em cada posto. A linha verde indica o tempo 

de ciclo ótimo para o posto, a linha vermelha indica o tempo de ciclo a partir do qual se coloca em causa 

a cadência de produção de máquinas desejada. Observando o gráfico anterior é possível identificar 

que vários postos de trabalho funcionam com uma carga muito inferior ao tempo de ciclo definido (42 
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segundos), por outro lado existem alguns postos que operam com uma carga de trabalho superior ao 

tempo de ciclo ótimo. Estes postos com excesso de carga põem em causa a cadência de produção 

desejada. 

O principal objetivo desta ferramenta é perceber de uma forma rápida que postos de trabalho têm 

excesso de carga e quais têm folga. O trabalho passa por movimentar tarefas dos postos com excesso 

de trabalho, para aquelas com tempo para executar mais tarefas. No entanto, este trabalho não pode 

ser realizado de forma tão simples, porque ao alterar a sequência de montagem pode comprometer-se 

a qualidade ou até mesmo aumentar o desperdício de movimentos dos operadores, por isso é 

necessário trabalhar muito bem esta alteração da sequência. Este ponto faz parte de uma etapa de 

trabalho posterior designada mockup. 

5.3 RECOLHA DE DADOS DE EMBALAMENTO DE COMPONENTES 

Esta fase é realizada em paralelo com as duas fases anteriores, e consiste em recolher o máximo de 

informação relativamente ao tipo de embalamento de todos os componentes associados à montagem 

de máquinas do Cliente Y. Uma vez que existem aproximadamente 800 componentes diferentes, este 

trabalho é algo demorado e minucioso. 

1º Passo – Escolha do material de embalamento final 

O primeiro passo a realizar consiste em definir que embalagens podem chegar ao bordo de linha, para 

picking por parte dos operadores de linha. Para isso devem ser definidas embalagens com dimensões 

normalizadas e práticas para transportar. 

A Empresa X, desde sempre trabalhou com caixas de cartão fabricadas para consumo interno e com 

as caixas provenientes dos fornecedores para utilização até ao picking nas linhas, no entanto, a 

utilização destas caixas trazia inúmeros constrangimentos para a equipa logística. O primeiro era o 

facto de existirem inúmeros tipos de material e dimensões de embalamento, com diferentes formas de 

abertura e com identificações diferentes, aumentando bastante a carga de trabalho logístico. O 

segundo, é referente ao lixo produzido pelo embalamento em cartão, principalmente devido ao pó 

libertado na abertura das caixas que danificava os componentes a serem montados. O último ponto é 

relativo ao número de componentes transportados até ao bordo de linha. Como o objetivo da empresa 

é reduzir ao máximo os lotes de produção, não faria sentido transportar para a linha caixas contendo 

mais de 1000 componentes. Estas caixas que contém demasiados componentes provocam inúmeros 

constrangimentos na altura do setup, uma vez que são de grandes dimensões e muito pesadas. Desta 

forma foi decidido que os componentes provenientes de caixas de cartão não deveriam chegar à linha 

nas caixas originais. 

Uma vez que o KI já trabalhou com inúmeros fornecedores de caixas plásticas, foi intermediário nas 

negociações com o fornecedor escolhido. Nestas negociações foram definidos os tamanhos ótimos 

para as caixas de embalamento, apresentados em detalhe no anexo V. 
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2º Passo – Recolha de dados para todos os componentes 

Este passo consiste em recolher os dados sobre a forma como o material vem embalado do fornecedor: 

quantidade de componentes por caixa, dimensões da caixa e número de caixas por palete, e também 

definir como vai embalado cada componente para o bordo de linha. Os componentes podem ir para o 

bordo de linha na caixa proveniente do fornecedor, caso o fornecedor embale numa das caixas 

definidas pelo Empresa X (este ponto é mais fácil de aplicar quando o fornecedor é interno, do 

departamento de injeção de matéria prima plástica, no entanto, é possível acordar o material de 

embalamento com os fornecedores externos). Caso o material venha embalado numa embalagem não 

standard é necessário realizar repacking (alteração da caixa de embalamento) antes do componente 

entrar no supermercado. 

A recolha destes dados deve ser compilada no ficheiro mestre que gere toda a logística de 

componentes da linha de montagem. Na figura 30 apresenta-se um print do ficheiro com os dados que 

foram recolhidos para alguns componentes. 

 

Figura 30 - Ficheiro mestre da Logística de componentes 

É possível observar na figura anterior os principais dados que devem ser recolhidos para cada 

componente. Os dados relativos ao fornecedor envolvem uma recolha exaustiva de informação, onde 

se devem indicar os seguintes pontos: 

• Origem do componente (fornecedor externo ou interno); 

• Tipo de embalagem (caso seja um componente de fornecedor interno utilizar a nomenclatura 

da empresa para cada caixa); 

• Quantidade por caixa; 

• Quantidade por palete. 

Em relação à caixa que é utilizada no bordo de linha a complexidade da recolha aumenta, uma vez que 

é necessário decidir qual a caixa a utilizar e quantos componentes leva uma caixa. Para tomar esta 

decisão existem alguns princípios que devem ser seguidos: 

• A caixa a utilizar deve ter o tamanho mínimo possível onde possam caber pelo menos 32 

componentes (quantidade de uma palete de produto acabado). Desta forma salvaguarda-se 
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que não é necessária mais do que uma caixa de um componente para produzir uma palete de 

produto acabado; 

• A caixa não deve estar demasiado cheia, de forma a não danificar os componentes; 

• Caso o componente seja muito pequeno, por exemplo um parafuso, e o seu valor de mercado 

seja muito reduzido, o número de componentes numa só caixa pode ser elevado de forma a 

rentabilizar o valor da caixa. 

Após a recolha de todos estes dados pode avançar-se para a próxima etapa. 

5.4 MOCKUP 

Nesta fase inicia-se a definição do layout da linha, define-se a sequência de montagem e define-se a 

posição de cada componente na linha. Devem estar envolvidos nesta etapa a equipa de manutenção, 

para construir a estrutura provisória para teste, operadoras da linha para testarem a nova sequência 

de montagem e a equipa de apoio à produção responsável pela medição de tempos e construção do 

standard de trabalho para cada posto de montagem. Esta fase de trabalho foi desenvolvida em dois 

passos distintos, apresentados em seguida. 

1º Passo – Construção da estrutura para teste de soluções 

A primeira iniciativa consistiu em preparar uma estrutura moldável que permitisse à equipa realizar 

testes de soluções para uma nova sequência de montagem e formas mais eficientes de trabalhar. A 

decisão da equipa foi a de preparar uma estrutura que permitisse simular 10 postos de trabalho ao 

mesmo tempo. Desta forma apenas é possível a montagem em fluxo no máximo em 10 postos 

seguidos. Idealmente existiria uma estrutura que permitisse testar os postos todos da linha de 

montagem em simultâneo (40 postos), no entanto, por uma questão de custos das matérias-primas e 

da sobrecarga da equipa de manutenção optou-se 

por trabalhar apenas com 10 postos que, por serem 

adaptáveis, permitem simular as condições de 

trabalho de todos os postos da linha de montagem. 

Na figura 31 apresenta-se a estrutura que foi 

utilizada para a mockup. Como é possível observar 

foi construída utilizando trilogic, um tipo de estrutura 

que pode ser ajustado muito facilmente, de baixo 

volume e que é relativamente barato. 

Adicionalmente colocou-se o gráfico de processos dos dois modelos mais produzidos e o gráfico 

Yamazumi no local onde se realizou a mockup de forma a tornar bem visual os postos mais críticos e 

as oportunidades de alteração de sequência de montagem. No anexo VI apresenta-se uma imagem 

que demonstra a exposição dos dois gráficos no local onde se realizou a mockup. 

2º Passo – Processo Iterativo de balanceamento da sequência de montagem 

Figura 31 - Estrutura utilizada durante a mockup 
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Este passo é um processo iterativo, uma vez que deve ser repetido para todos os postos de montagem. 

Consiste em realizar um conjunto de etapas repetitivamente, até atingir uma carga de trabalho para 

cada posto muito próxima do tempo de ciclo definido. Para realizar este processo contou-se com a 

presença do operador de montagem com mais experiência em cada um dos postos de montagem. Em 

seguida apresentam-se as etapas que foram aplicadas nesta fase. 

1. Medir o tempo de montagem inicial e identificar oportunidades de melhoria. Caso o tempo de 

montagem não esteja desviado do tempo de ciclo definido e não haja grandes oportunidades 

de melhoria ao nível de equipamentos ou posicionamento dos componentes para picking, 

mantém-se o standard de trabalho do posto, caso contrário segue-se para o próximo ponto; 

2. Caso o tempo de trabalho do posto seja significativamente superior ao tempo de ciclo, deve 

prosseguir-se logo para a etapa seguinte. Caso a carga de trabalho seja inferior ao tempo de 

ciclo devem “puxar-se” tarefas alocadas a um dos postos seguintes até que o tempo de trabalho 

se aproxime do tempo de ciclo e só depois se avança para a etapa seguinte; 

3. Nesta etapa os postos estão com excesso de carga de trabalho e por isso devem procurar-se 

formas de aliviar o esforço. Geralmente procura-se melhorar um dos seguintes pontos: Alterar 

a ordem das tarefas de montagem de forma a reduzir os movimentos dos operadores e a tornar 

a montagem mais eficiente; alterar a posição de picking dos componentes de forma a reduzir 

os movimentos e a reduzir o esforço dos operadores; testar a utilização de ferramentas que 

tornem a montagem mais rápida e mais eficaz. Depois de testar todas estas alternativas deve 

medir-se o tempo de montagem novamente e perceber-se se é possível reduzir até valores 

próximos do tempo de ciclo. Caso os resultados obtidos não sejam satisfatórios, devem 

“empurrar-se” tarefas para o posto seguinte até que a carga de trabalho se aproxime do tempo 

de ciclo; 

4. Após efetuar as três primeiras etapas em cinco postos, deve testar-se a montagem de um 

número significativo de máquinas em fluxo nesses cinco postos de forma a verificar que o novo 

standard de montagem consegue manter-se abaixo do tempo de ciclo em várias máquinas 

consecutivas e com operadores a trabalhar lado a lado. Caso os cinco postos correspondam 

corretamente a este teste prossegue-se para o passo seguinte, caso contrário, os postos que 

não corresponderem devem regressar ao ponto anterior. 

5. Depois dos postos ficarem aprovados na etapa anterior deve proceder-se à atualização do 

ficheiro master apresentado anteriormente. Devem colocar-se as alterações na sequência de 

montagem que foram efetivadas no campo “posto final” do ficheiro, tal como se encontra 

demonstrado na figura 32. As alterações vão sendo registadas e sempre que se altera a 

posição de uma certa tarefa altera-se o campo “tempo final” que é referente ao tempo de 

trabalho esperado para cada posto. 
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Figura 32 - Ficheiro Master com alterações nos postos a que cada tarefa fica alocada 

Se o valor do tempo final para um posto exceder os 42 segundos, referente ao tempo de ciclo objetivo, 

as células das tarefas que provocam esse excedente transformam-se em células vermelhas, que 

sinalizam um excesso de carga no posto. 

Caso seja descoberto algum equipamento que facilite e agilize a montagem, também deve ser 

adicionado no campo dos equipamentos. Os componentes, como estão associados às tarefas de 

montagem, não necessitam de ser movimentados quando passam a ser montados noutro posto ou 

numa ordem diferente, uma vez que se movimentam com as tarefas. 

No final do processo iterativo da mockup existe um ponto que tem 

que ser garantido sempre que cada posto cumpra todos os 

requisitos anteriormente apresentados. Assim que o posto esteja 

dentro do tempo de ciclo, com a sequência de montagem definida, 

com as posições de picking de cada componente identificadas e 

com o levantamento de todos os equipamentos necessários para 

a montagem, devem ser tiradas fotografias com o máximo detalhe 

dos pormenores dos postos de forma a facilitar a próxima fase 

referente aos desenhos dos postos de trabalho, como 

apresentado na figura 33. A fotografia indica onde devem estar 

localizados os equipamentos e onde estão posicionados os 

componentes para o picking. 

Para finalizar esta etapa é relevante dizer que este processo foi 

realizado para dois modelos de máquinas diferentes, tendo sido 

escolhidos os dois modelos mais produzidos de cada família de máquinas. Para além do desafio de 

balancear a montagem, equilibrando a carga de trabalho em cada posto, houve ainda a preocupação 

em aproximar ao máximo as tarefas de montagem em cada posto para os dois modelos, para que o 

tipo de componentes a entrar em cada posto fosse o mais semelhante possível. Estas preocupações 

estão relacionadas com o objetivo de setup reduzido, uma vez que, se a sequência de montagem for o 

mais parecida possível nos dois modelos o setup para os operadores ao alterarem o standard de 

montagem é menor, por outro lado se os componentes que entram em cada posto forem parecidos e 

Figura 33 - Fotografia de um posto de 
trabalho na mockup 
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das mesmas dimensões, os locais para picking podem ser os mesmos e a logística tem menos trabalho 

no setup. 

Este trabalho foi realizado para todos os postos da linha de montagem e também para todos os postos 

da pré-montagem. 

5.5 DESENHO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM 

Esta etapa é dividida em duas grandes fases: desenho dos postos e construção dos postos. A parte de 

desenho dos postos foi realizada pela equipa de engenharia de produção com o suporte do KI, e a 

construção dos postos de trabalho e dos bordos de linha foi realizada internamente pela equipa de 

manutenção. 

1º Passo – Desenho dos postos de trabalho 

Este passo começa precisamente na fase anterior da mockup quando o ambiente de trabalho 

pretendido é simulado. Desta forma este passo consiste em registar num software de desenho em 3D 

aquilo que começou a ser desenhado na etapa anterior. Na figura 34, apresenta-se um exemplo daquilo 

que é incluído no desenho dos postos de trabalho. 

 

Figura 34 - Exemplo de desenho de 2 postos de trabalho 

Como é visível na imagem, os postos de trabalho contêm muitos detalhes importantes. A dimensão das 

caixas que trazem os componentes está identificada pela dimensão e pela identificação com a letra 

correspondente, os binários das parafusadoras estão identificados com um código de cores, onde 

colocar a iluminação, tomadas elétricas e pautas de trabalho. Todo o desenho está cotado de forma a 

facilitar o trabalho da equipa de manutenção que apenas tem de executar aquilo que está descrito no 

desenho. O trabalho foi sempre realizado em fluxo, isto é, sempre que se termina o desenho de um 

posto de trabalho, era imediatamente enviado para a equipa de manutenção e os postos começavam 

a ser contruídos, uma vez que estamos a falar de 70 postos de trabalho, não faria sentido trabalhar de 

outra forma.  Encontra-se no anexo VII o desenho de todos os postos do 1º braço da linha de montagem 

principal. 
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2º Passo – Construção dos postos de trabalho 

Tal como descrito no passo anterior, a construção foi levada a 

cabo pela equipa de manutenção interna da Empresa X que já 

tem muita experiência a trabalhar com este tipo de material 

(trilogic). Sempre que era terminada a construção de um posto, 

era testada a sequência de montagem referente a esse posto 

para os dois modelos de forma a verificar que não era 

necessário realizar nenhum ajuste. 

Para além da construção do esqueleto do posto, nesta fase 

também foram encomendados todos os equipamentos 

necessários à montagem e que não existiam na fábrica. 

Desde parafusadoras, moldes ou até mesmo lâmpadas para 

iluminação dos postos de trabalho. No final deste passo é 

suposto ter o esqueleto de toda a linha montado e colocado 

na localização final, como apresentado na figura 36. 

3º Passo – Construção e programação dos testes 

Este é o passo mais complexo da construção da linha de montagem. O Cliente Y obriga a Empresa X 

a realizar três testes durante a montagem da máquina. O primeiro é o teste elétrico que confirma se 

todas a ligações forem bem montadas e se a placa eletrónica funciona corretamente. Este teste é 

realizado num único posto. O segundo teste é o teste de fugas, que testa se o circuito de água dentro 

da máquina funciona corretamente e se não existe nenhuma fuga de água na máquina. Podem estar 

em simultâneo três máquinas neste teste uma vez que existem três postos. O último teste é o teste 

funcional, que testa todas as funcionalidades da máquina, já num dos últimos postos de montagem, 

podem estar no teste sete máquinas em simultâneo uma vez que é um teste bem demorado (cerca de 

300 segundos). Apesar dos programas de teste serem fornecidos pelo Cliente Y é necessário 

programar o circuito das máquinas dentro da zona de teste, que deve contemplar a prioridade de sair 

a máquina que foi testada há mais tempo e deve conter um fluxo de máquinas para a zona de reparação 

caso a máquina não cumpra os requisitos exigidos no teste. No anexo VIII apresenta-se a zona dos 

testes funcionais, composta por sete postos de teste.  

4º Passo – Construção do elevador 

O último passo para terminar a construção da linha consiste em construir o elevador, que transporta os 

carros que movimentam e servem de base às máquinas do final da linha para o início. Como a linha 

tem o formato em “U” este percurso é relativamente pequeno como é possível verificar na imagem 

existente no anexo IX. Depois de terminado este passo, em termos de construção de linha, existem 

condições para a linha de montagem começar a trabalhar e iniciar os primeiros testes. No entanto, 

existem outros requisitos que ainda não estão atingidos nesta fase e que têm de ser cumpridos.  

Figura 35 - Esqueleto de um posto de trabalho 

Figura 36 - Esqueleto da linha de montagem 
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5.6 DIMENSIONAMENTO DO BORDO DE LINHA 

O bordo de linha (BOL como será referido de agora em diante) é o local onde se encontram os 

componentes para picking por parte dos operadores. Este existe para que os operadores não 

necessitem de parar de produzir quando termina uma caixa de um componente. Assim, os operadores 

têm sempre todos os componentes perto de si, ficando o abastecimento totalmente da responsabilidade 

da equipa logística e os operadores apenas realizam trabalho de valor acrescentado. Neste passo 

devem ser definidas as quantidade de caixas por componente que se deve ter perto dos operadores e 

tomar a decisão de quais os componentes kanban, que têm posição fixa no BOL, e aqueles que serão 

junjo, também conhecidos como sequenciados, que só são abastecidos quando forem necessários 

para a montagem de uma máquina. 

1º Passo – Definir a classificação dos componentes – Kanban ou Junjo 

O primeiro passo para dimensionar um BOL é definir qual a classificação de todos os componentes, 

isto é, definir que componentes terão lugar fixo no BOL e quais serão abastecidos de forma 

sequenciada. Idealmente todos os componentes estariam no BOL, não eram necessários setups na 

logística cada vez que se mudasse de modelo, no entanto, por uma questão de espaço é 

completamente impossível ter todos os componentes perto dos operadores a tempo inteiro. Como já 

foi referido neste trabalho, o número de componentes que fazem parte de todo o espectro de modelos 

produzidos nesta linha de montagem ronda os 800, sendo que cada máquina contém em média 200 

componentes associados. Por ser uma quantidade elevada de componentes, não é sustentável 

categorizar os componentes um a um. Assim, criou-se uma árvore de decisão para classificar os 

componentes, apresentado na figura 37: 

 

Figura 37 - Árvore de decisão para definir componente kanban ou junjo 
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O primeiro exercício que deve ser realizado é perceber a frequência de utilização de cada componente. 

Todos os componentes que não entram em mais de 90% da produção de FACM são automaticamente 

denominados componentes junjo. Caso sejam componentes com grande frequência de utilização, deve 

ser realizada uma segunda triagem com base na dimensão da caixa onde o componente é transportado 

até ao BOL. Por questões de limitação de espaço apenas os 

componentes em caixas pequenas, neste caso as caixas PL-

A,B e C, têm lugar fixo no bordo de linha e são categorizados 

como componentes kanban. Nestes componentes o 

abastecimento é realizado utilizando o método caixa cheia, 

caixa vazia, isto é, sempre que uma caixa de um componente 

kanban for consumida a logística tem que repor essa caixa 

no BOL.  Esta metodologia encontra-se explicada na figura 

38. 

Neste sistema, cada vez que uma caixa é consumida no BOL por um operador de linha, essa caixa 

deve ser colocada numa rack de retorno existente em todos os postos de trabalho. Depois a equipa 

logística recolhe e transporta a caixa vazia até ao supermercado de componentes, onde essa caixa 

vazia é trocada por uma caixa cheia. A caixa cheia é transportada para a sua posição no BOL, já a 

caixa vazia irá despoletar uma ordem de reposição no supermercado, no entanto, esse ponto não será 

abordado nesta dissertação, por ser referente ao processo de logística interna que constituiu outro 

projeto e outro âmbito.  

Os restantes componentes, com caixas grandes serão denominados junjo, sendo abastecidos de forma 

sequenciada. Nos passos seguintes explicar-se-á melhor o modelo de abastecimento.  

2º Passo – Atribuir posição no BOL 

Este passo, apesar de muito trabalhoso, não é muito complexo. Consiste em atribuir posições a cada 

possível entrada de caixas em linha, isto é, todas as racks onde possam ser colocados componentes 

de abastecimento devem ter uma posição definida. Depois de estarem definidas as posições de BOL 

cada componente deve ser associado a uma posição de BOL. 

A primeira fase de identificação das posições do BOL consiste em colocar identificações no exterior 

da linha a identificar cada localização de entrada de componente, tal como apresentado na figura 39. 

 

Figura 39 - Identificação do BOL 

Linha Posto Posição

MT 

PLUTO 3 4.1

Figura 38 - Ilustração de um sistema caixa 
cheia, caixa vazia 
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A identificação de cada ponto de entrada de componentes contém 

a identificação da linha a que o BOL é referente, o posto da linha 

e a posição, que contém dois números, o primeiro para a altura e 

o segundo para a ordem. Por último, contém uma seta que pode 

estar preenchida como na figura 39 e que indica que nessa 

posição entra um componente kanban. Caso a seta não estivesse 

preenchida, significaria que nessa posição entram vários 

componentes sequenciados. No final, todas as posições devem 

estar identificadas com estas etiquetas, como é visível na figura 40. Existem ainda racks que estão 

identificadas com etiquetas diferentes, as racks onde os operadores colocam as caixas vazias que 

foram consumidas, são assinaladas com uma identificação de “Retorno”. Já as racks onde entrem 

produtos pré-montados têm uma etiqueta com a designação “componente PM”. 

Após todas as posições estarem definidas cada componente deve ser associado a uma posição de 

BOL, que será a sua morada de destino. Essa associação deve ser feita no ficheiro mestre criado e 

desenvolvido durante o projeto tal como identificado na figura 41. 

 

Figura 41 - Ficheiro Mestre da linha de montagem 

Cada produto contém uma árvore de materiais que indica os componentes que dele fazem parte, caso 

o mesmo componente seja montado na máquina em diversos postos deve existir uma linha no ficheiro 

para cada uma das entradas. Depois, cada linha deverá conter o posto em que entra, a localização no 

posto e por último deve indicar o fator de integração, que indica a quantidade de componentes iguais 

que é montada na máquina no mesmo posto. Assim que todos os componentes de todas as máquinas 

produzidas na linha tenham uma posição de destino no BOL definida e carregada no ficheiro pode 

avançar-se para o passo seguinte. 

3ºPasso – Definir o número de caixas por posição 

Depois de caracterizado cada componente face ao método de abastecimento e à sua posição de 

entrada, fica a faltar definir quantas caixas de cada componente têm que estar em cada posição de 

forma a garantir que durante o ciclo de abastecimento da logística o material é suficiente.  

Para definir esta quantidade tem que se definir um pressuposto: Qual o tempo do ciclo de 

abastecimento da equipa logística? O tempo standard para este ciclo é de 20 minutos e neste caso 

decidiu-se em equipa que era um tempo razoável a utilizar, devido ao número de metros que o comboio 

Figura 40 - BOL identificado com 
etiquetas 
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logístico responsável pelo abastecimento tem de percorrer para abastecer toda a área referente à linha 

de montagem. Este tempo de ciclo do abastecimento indica de quanto em quanto tempo, no máximo, 

são abastecidos os componentes num determinado posto. Este abastecimento será realizado por um 

comboio logístico, no entanto, a dinâmica da logística interna não será apresentada nesta dissertação 

de forma a não estender em demasia o trabalho. 

Assumindo o pressuposto de 20 minutos de tempo de abastecimento, está-se em condições de calcular 

o número de caixas no BOL, por componente e por posto. Aparentemente pode parecer que o BOL 

apenas necessita de o número de componentes consumidos em 20 minutos, no entanto, esse valor 

não é suficiente. Para explicar como deve ser calculada a autonomia do BOL é necessário introduzir 

alguns conceitos: 

• Unidade de reposição – Neste caso concreto a unidade de reposição é uma caixa, que 

corresponde a um número variável de componentes, dependendo do componente; 

• Consumo – Neste caso, é o número de componentes consumidos em cada posição do BOL 

num espaço de tempo de 20 minutos. Assume-se para este valor o número de componentes 

que é consumido caso a linha de montagem esteja a trabalhar a 100% do objetivo; 

O valor que interessa neste caso é qual o número de unidades de reposição que é consumido no 

máximo, num ciclo de 20 minutos de abastecimento, que pode ser calculado utilizando a seguinte 

fórmula: 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜
 

Por exemplo, se o consumo de um certo componente for de 100 unidades em 20 minutos, e se a caixa 

contiver a quantidade de 20 unidades do componente, então o número de caixas consumidas durante 

o ciclo é igual a 100/20 = cinco caixas.  

Recorrendo ao exemplo anterior, caso se tivesse no BOL apenas a quantidade consumida durante o 

ciclo de cinco caixas, não teríamos em consideração, aquilo a que chamamos no KI, o ciclo de 

informação, que corresponde ao pior cenário em que o comboio logístico, responsável pelo 

abastecimento de toda a linha, apenas identifica o consumo de uma determinada caixa no ciclo 

posterior ao que a caixa foi consumida. Este cenário acontece se a caixa é totalmente consumida no 

momento a seguir ao comboio logístico passar pelo posto do componente em questão, desta forma 

apenas passados 20 minutos o comboio logístico irá recolher a caixa e só passados 40 minutos, 

correspondentes a 2 ciclos de abastecimento, é que o comboio logístico irá repor a caixa vazia. Assim, 

o que faz sentido é ter no BOL o número de unidades de reposição (caixas) consumidas em 2 ciclos 

de abastecimento, neste caso de 40 minutos, mais uma caixa de segurança para absorver a 

variabilidade do ciclo do comboio logístico, que por ser de responsabilidade totalmente humana tem 

(8) 
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uma duração variável em todos os ciclos. Concluindo, o número de caixas a ter no BOL é obtido através 

da seguinte fórmula: 

 #Caixas numa posição de BOL = 2 ∗ #𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 + 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 

Esta metodologia apenas é aplicada aos componentes kanban, que funcionam através do método caixa 

cheia, caixa vazia , já os componentes junjo são abastecidos de acordo com a necessidade, não sendo 

preciso dimensionar o número de caixas em BOL para estes componentes uma vez que só são 

abastecidos à linha quando há necessidade, e são abastecidas no número de caixas necessárias para 

produzir o modelo da qual o componente faz parte. Para abastecer estes componentes é utilizada uma 

lista de picking para todos os ciclos, que indica que componentes necessitam de ser abastecidos, este 

processo não será aprofundado por ser demasiado complexo e sair do âmbito deste estudo. 

Para terminar este passo é necessário atualizar o ficheiro mestre com estes novos cálculos de forma a 

terminar a caracterização de cada componente, do ponto de vista da linha de montagem. Na figura 42 

apresentam-se os novos campos que devem ser criados no ficheiro. 

 

Figura 42 - Captura de ecrã do ficheiro mestre da linha de montagem 

No ficheiro é calculado o número de caixas gastas por dia de acordo com o pressuposto de máxima 

produção para o modelo onde o componente é incorporado. Depois, divide-se o número de caixas 

gastas por dia pelo número de ciclos de abastecimento existentes num dia (23 ciclos de 20 minutos), 

obtendo assim o número de caixas consumidas num ciclo de 20 minutos. Por último, obtém-se a 

quantidade de caixas por posição de BOL utilizando os cálculos anteriormente explicados. 

Uma vez definida a tipologia de abastecimento de cada componente, a sua posição de entrada na linha 

e no BOL e o número de caixas que devem estar no BOL (caso o componente seja kanban), termina a 

fase de dimensionamento do BOL. 

5.7 DIMENSIONAMENTO DO SUPERMERCADO 

Nesta etapa de dimensionamento de supermercado o principal objetivo é ter um supermercado de 

componentes dimensionado com uma lógica lean, que esteja próximo da linha de montagem, de forma 

a entregar flexibilidade na mudança de modelos, tornando os setups mais rápidos e com menos erros. 

Para dimensionar um supermercado de componentes é necessário decidir primeiro que componentes 

(9) 
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são incluídos no supermercado e posteriormente têm que ser definidas as posições de cada 

componente no supermercado. Este capítulo será explicado de forma breve uma vez que esta é uma 

etapa mais ligada a um projeto que ocorreu em paralelo com o aqui desenvolvido, relativo à logística 

interna, extremamente complexa e que não poderia ser explicado numa secção de um capítulo. 

1º Passo – Definição de componentes em supermercado 

O primeiro passo é relativamente simples e consiste em definir, tal como na caracterização de 

componentes no BOL, que componentes têm lugar fixo no supermercado e que componentes são 

encomendados ao armazém consoante a necessidade. No fundo definir que componentes funcionam 

em pull e que componentes funcionam em push, dois conceitos apresentados no capítulo 3. 

A caracterização é relativamente simples, uma vez que o modelo de decisão é binário, podendo ser 

atribuídas uma de duas designações a cada componente: 

• Componentes não flexíveis (fixos) – Componentes que são montados em mais de 90% da 

produção da linha de montagem e que por isso têm uma posição fixa no supermercado. Estes 

componentes são repostos segundo a metodologia pull; 

• Componentes flexíveis – Componentes que são montados em menos de 10% da produção 

(aproximadamente uma vez em cada 10 dias) e que por isso não têm um lugar no 

supermercado de componentes, sendo pedidos ao armazém quando são necessários e depois 

devolvidos se não forem totalmente consumidos. 

Os componentes que não são flexíveis, que têm posição fixa no supermercado de componentes, podem 

ser ainda categorizados em dois tipos: 

• Componente palete – Componentes cujo abastecimento do armazém deve ser feito à palete 

por terem um consumo máximo teórico diário igual ou superior a 10 caixas. A posição destes 

componentes no supermercado é numa palete; 

• Componente estrutura – Restantes componentes cujo consumo máximo teórico por dia é 

inferior a 10 caixas. Estes componentes são abastecidos pelo armazém em paletes com vários 

códigos e são armazenados no supermercado em estruturas trilogic como apresentado na 

figura 43. 
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Figura 43 - Estrutura trilogic para supermercado de componentes 

Depois de caracterizados os componentes do ponto de vista de supermercado, pode passar-se ao 

próximo passo do dimensionamento do supermercado. 

2ºPasso – Quantidade de caixas em supermercado por componente 

O segundo passo consiste em definir para cada componente com lugar fixo no supermercado a 

quantidade máxima de caixas em supermercado e qual o ponto de encomenda para cada um. 

O pressuposto utilizado para este supermercado foi que os componentes deveriam ter no 

supermercado a quantidade de caixas correspondentes a ½ dia de consumo na máxima capacidade 

da linha. Este meio dia de consumo tem a ver com o facto de o Lead Time de abastecimento do 

armazém poder chegar a 2 hora. Desta forma o dimensionamento indica que o stock máximo é de 4 

horas de consumo do componente e o ponto de encomenda é de 2 horas de consumo, para garantir 

que a quantidade que fica no supermercado é suficiente para as duas horas de tempo de entrega, no 

pior dos cenários, por parte do armazém de componentes. Mais uma vez por ser um tema de logística 

interna apenas se apresenta um breve resumo, não entrando em detalhes. 

Assim, deve ser calculada a quantidade de caixas de cada componente que devem estar em 

supermercado e qual o ponto de encomenda para cada um dos componentes. Este ponto de 

encomenda irá despoletar um pedido de abastecimento automático ao armazém uma vez que os 

consumos dos componentes são monitorizados em tempo real e é possível saber quantos 

componentes foram consumidos por espaço de tempo. O ficheiro mestre de supermercado é atualizado 

com estes valores tal como demonstrado na figura 44. 

 

Figura 44 - Ficheiro mestre do supermercado de componentes 
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De forma a melhor entender os cálculos apresentados no ficheiro apresenta-se uma explicação por 

coluna nova inserida no ficheiro: 

• Flexível – De acordo com os cálculos apresentados no passo anterior, categoriza-se cada 

componente como flexível ou não flexível; 

• Consumo Máximo – Indica o consumo teórico máximo num dia de trabalho para cada 

componente. Este valor representa o consumo do componente na totalidade da linha, e não o 

consumo numa determinada posição, uma vez que existem componentes que são montados 

em diversos postos, como por exemplo parafusos ou tóricos; 

• Consumo máximo de caixas BOL por dia – Com base na quantidade por caixa e no consumo 

de componentes calcula-se quantas caixas do componente são consumidas num dia; 

• Caixas em supermercado – Com base no consumo máximo de caixas BOL e no pressuposto 

de ½ dia de consumo no supermercado de componentes, apresenta-se o número de caixas 

BOL que devem existir para cada componente; 

• Abastecimento Armazém para Supermercado – Indica, de acordo com os cálculos 

apresentados no passo anterior, se os componentes são abastecidos pelo armazém ao 

supermercado à palete ou caixa a caixa; 

• Quantidade de caixas por posição no supermercado – Com base no tipo de caixa do 

componente utilizada existem pressupostos que indicam quantas caixas de cada tipo cabem 

no máximo numa rack de uma estrutura de supermercado. Caso o componente seja abastecido 

à palete, este valor é o número de caixas por palete; 

• Número de posições de supermercado – Com base no número de caixas necessárias por 

componente no supermercado e no número de caixas que cabem por posição, indica-se o 

número de posições de supermercado ocupadas por cada componente. Caso o componente 

seja abastecido à palete, este valor indica o número de posições de paletes que devem ser 

alocadas a cada componente. 

Os valores de ponto de encomenda e de stock máximo não serão aqui apresentados pelo facto de os 

seus cálculos implicarem muitas variáveis que não fazem parte do âmbito deste trabalho.  

Com os valores do número de posições de supermercado alocadas às estruturas, é possível calcular o 

número de estruturas trilogic de supermercado e o número de posições de paletes ao solo que serão 

necessárias para a quantidade de supermercado de componentes dimensionada. Termina assim este 

passo. 

3º Passo – Definição da posição de cada componente no supermercado 

Após a definição do número de caixas ou paletes de cada componente não flexível que devem constar 

no supermercado, é necessário definir a posição de cada componente no supermercado. A decisão, 

neste caso, consistiu em agrupar os componentes por família de produtos. 
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Para a definição do número de posições por estrutura é necessário ter em consideração diversas 

variáveis, como as dimensões da caixa e o peso da caixa. Não entrando em detalhe neste tópico por 

não acrescentar valor a este trabalho, é importante perceber que existem restrições nas estruturas do 

supermercado em termos de altura, largura e peso suportado. Assim, formar as estruturas dos 

supermercados de componentes é como fazer um puzzle, mas com mais variáveis para além da 

dimensão da caixa, uma vez que, como já foi dito, também interessa o peso e a família de produto a 

que o componente pertence. No final deste exercício o output é o apresentado na figura 45 e a 

atualização do ficheiro mestre de supermercado com os dados da posição de cada componente, 

apresentado na figura 46. 

 

Figura 45 - Esboço de uma estrutura de supermercado 

O objetivo de fazer estes desenhos é entregar à equipa de manutenção, responsável pela construção 

de estruturas, uma mockup que indique como devem estar posicionadas as racks de forma a colocar 

exatamente as posições como na figura. Por exemplo, a estrutura um tem cinco alturas de caixas, e o 

nível um, por exemplo, é composto por cinco caixas PL-A e duas caixas PL-B. Obviamente que o 

número de caixas por andar tem em consideração as restrições de largura das estruturas e de distância 

mínima entre caixas.  

Por outro lado, para a gestão de supermercado é imperativo indicar no ficheiro mestre do supermercado 

as posições que foram atribuídas a cada componente. Na figura 46 apresentam-se os dados que devem 

ser adicionados ao ficheiro. 

 

Figura 46 - Ficheiro Mestre de supermercado 
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Como é possível observar na figura 46 cada componente tem agora 

indicada a posição, ou posições, que ocupa no supermercado. Devido 

ao pressuposto apresentado anteriormente na definição de componente 

à palete ou à caixa, nenhum componente que esteja a ser abastecido à 

caixa ocupa mais de quatro posições no supermercado, caso contrário, 

será um componente abastecido à palete. Os números inseridos na 

posição do componente têm o formato x.y.z, sendo o x o número da 

estrutura, o y a altura da estante e o z a posição na estante. No final as 

estantes ficam identificadas com estas posições e ficam estruturadas tal 

como demonstrado na figura 47. 

Os componentes palete são colocados numa zona do supermercado apenas com posições de paletes. 

Essas posições também são numeradas e colocadas no ficheiro mestre. Depois de definidas as 

posições de todas as paletes e de todos os componentes no supermercado, este passo termina com o 

desenho do layout da linha e do supermercado, tal como apresentado na figura 48. 

 

Figura 48 - Layout da linha de montagem e do supermercado envolvente 

O layout apresenta toda a estrutura da linha de montagem e das células de pré-montagem, bem como 

todas as estantes de supermercado e posições de palete criadas. A este desenho dá-se o nome de 

layout macro. Existe também o layout micro que demonstra a posição de cada componente no BOL e 

nas estruturas de supermercado e nas paletes. 

Estando caracterizado cada componente quanto à tipologia de abastecimento, número de caixas e 

posição no supermercado, termina esta etapa de dimensionamento de supermercado de componentes. 

5.8 ARRANQUE E MONITORIZAÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM 

Uma vez montada toda a estrutura física e de informação, e estruturada toda a dinâmica de logística 

interna (esta dinâmica não será aqui descrita por ser demasiado extensa e não fazer parte diretamente 

deste trabalho, que engloba definir standards para os comboios logísticos e para os operadores de 

supermercado), existem condições para arrancar a produção na linha de montagem. Para tal acontecer 

Estantes Supermercado 

Figura 47 - Estrutura do 
supermercado de componentes 
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é necessário terminar a produção na linha de montagem que antecede a que foi desenvolvida neste 

trabalho e movimentar toda a equipa de trabalho para a nova linha. Tal como as etapas anteriores, esta 

também é dividida por alguns passos apresentados em seguida. 

1ºPasso – Montar um sistema de monitorização 

O primeiro passo é extremamente importante e consiste em montar um sistema de monitorização do 

desempenho da linha de montagem. A decisão foi criar uma reunião diária ao início do dia com o 

objetivo de monitorizar os principais indicadores da linha e cumprimento do plano de produção, 

identificar problemas e constrangimentos e seguir o plano de ações. A reunião diária foi sempre 

suportada por gestão visual através da utilização de um quadro apresentado na figura 49. 

 

Figura 49 - Quadro de reuniões de equipa de projeto 

A reunião tem como objetivo juntar todos os elementos da equipa com poder de decisão, de vários 

departamentos, de forma a desbloquear problemas que surgem no dia a dia de forma rápida. Também 

devem ser seguidos em detalhe todos os indicadores relevantes que foram apresentados no capítulo 

4, tais como o OEE, o FTQ e a Produtividade da linha. 

2ºPasso – Definição da curva de crescimento de produção esperada 

Este segundo passo consiste em entregar à equipa de planeamento de produção uma curva de 

crescimento de produção esperada de forma a facilitar o trabalho de planeamento da produção de 

FACM. Obviamente que uma linha totalmente remodelada apresenta enormes dificuldades de 

adaptação por parte dos operadores, por terem um BOL frontal, por estarem a montar as máquinas em 

movimento em cima de uma passadeira e por terem muito menos espaço para a montagem, uma vez 

que os postos estão bem mais próximos. Assim foi calculada a chamada curva de aprendizagem com 

base no histórico de implementação de linhas de montagem com estas características por parte do KI, 

noutros clientes. Em conjunto com o diretor de produção da fábrica definiu-se a curva utilizando os 

parâmetros de crescimento esperados. Essa curva é apresentada na figura 50. 
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Figura 50 - Curva de aprendizagem de produção 

Esta curva apresenta os valores máximos de produção diários esperados por semana de produção. 

Espera-se que passadas oito semanas de produção (aproximadamente dois meses) a linha de 

montagem esteja a produzir a 100% face aos objetivos traçados para a produção. 

3ºPasso – Iniciar produção e realizar ajustes nos postos de trabalho 

O terceiro passo representa o momento de maior satisfação ao longo de todo este trabalho, o momento 

de arranque da produção na linha de montagem 11. A linha de montagem está totalmente pronta para 

arrancar, tal como demonstrado na figura 51. A linha de montagem arranca à velocidade que foi 

estipulada consoante o objetivo traçado na curva de aprendizagem. Assim a velocidade de arranque a 

que a passadeira da linha se move e que determina a cadência 

de produção é calculada utilizando o tempo diário disponível 

para trabalhar (455 minutos correspondentes a 27 300 

segundos) e o número de máquinas objetivo. Para calcular a 

velocidade é importante saber que a dimensão de cada posto é 

um metro, e que por isso, é pretendido que uma máquina 

percorra um metro no tempo de ciclo definido, que varia 

consoante o objetivo. A fórmula de cálculo para o tempo de 

ciclo é apresentada em seguida. 

Tempo de ciclo (𝑠/𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎) =  
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Depois de definida a velocidade da linha, que é ajustada consoante o objetivo de produção, arranca a 

produção. Quando as máquinas começam a ser produzidas a equipa depara-se com problemas 

estruturais da linha ou na instrução de trabalho de um específico posto. Desta forma foi extremamente 

importante ter sempre presente nas primeiras oito semanas membros da equipa de apoio à produção 

para realizar ajustes nas sequências de montagem de cada posto e elementos da equipa de 

manutenção para fazerem alterações na estrutura da linha ou no BOL sempre que surja um problema. 

Figura 51 - Linha de montagem 11 

totalmente pronta para o arranque 

(10) 
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Os resultados diários para cada um dos indicadores e os principais problemas são registados no quadro 

de reuniões e enviados por email diariamente pela chefe de linha a todos os membros da equipa de 

projeto. 

4ºPasso – Standard Work final para cada posto 

Esta etapa termina quando a estrutura da linha e do BOL já foi alterada 

face às necessidades e quando estão fechados os standard works de 

todos os postos da linha e dos pré-montados. Depois de uma fase de 

testes, em cooperação com a equipa de engenharia da produção e da 

equipa de manutenção, onde se realizam as alterações físicas da linha 

e se fazem algumas alterações à sequência de montagem é necessário 

começar a definir as instruções de trabalho aprovadas para cada posto 

de trabalho. Estas instruções de trabalho não são mais do que uma 

norma com a sequência de montagem para cada modelo. Cada posto 

deve ter uma instrução de trabalho que deve ser seguida por todos os 

operadores. São documentos altamente visuais, que recorrem a cores 

que identificam os modelos de forma a facilitar a apreensão por parte 

de um operador quando está a trabalhar num posto de trabalho. A figura 

52 exemplifica estas instruções de trabalho afixadas em todos os postos de montagem.  

Estes documentos são controlados pela equipa de engenharia da produção e sempre que haja uma 

alteração na sequência de montagem de um determinado posto, a equipa da linha de montagem deve 

comunicar com a equipa de engenharia de forma a que estes documentos estejam sempre atualizados. 

A utilização destas instruções permitiu reduzir o setup, uma vez que os operadores, recorrendo à gestão 

visual utilizada nestas normas, conseguem identificar rapidamente qual a sequência de montagem que 

vão praticar durante a produção do novo modelo. Este tema de mudança de modelo é desenvolvido 

mais em detalhe na seguinte secção. 

5.9 MELHORAR AS MUDANÇAS DE MODELO – SETUPS 

Este passo consiste em tornar o processo de mudança de modelo mais ágil de forma a não perder 

produção. As propostas de solução para melhorar setups foram simples: Tornar os equipamentos de 

suporte à montagem mais simples para a troca, com 

encaixes rápidos e mais leves e, como apresentado na 

etapa anterior, utilizar gestão visual nos postos para facilitar 

o setup de mudança de sequência de montagem por parte 

dos operadores. Como a gestão visual das instruções de 

montagem já foi apresentada na etapa anterior, apenas será 

apresentada a metodologia utilizada para reduzir o setup 

dos equipamentos de suporte à montagem, como 
Figura 53 - Matriz de utilização de 

equipamentos 

Figura 52 - Exemplo de uma 
informação de montagem de 

um posto de trabalho 
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parafusadoras, moldes ou suportes de componentes críticos, como por exemplo fios de ligação. Os 

equipamentos foram listados para todos os modelos e foi realizada uma matriz visual que mostra a 

utilização de equipamentos em cada modelo, apresentada na figura 53. 

Esta matriz permite que sempre que haja uma mudança de modelo, o responsável de setup (figura 

criada neste projeto que é desempenhado por um dos coordenadores de linha e que assume esta 

responsabilidade durante a troca de modelos) imprime uma lista de suporte à mudança e que indica 

em cada posto que equipamentos devem sair de utilização e 

que equipamentos devem ser posicionados. Este processo 

anteriormente era realizado pelos operadores da linha que 

muitas vezes não tinham a ideia clara de que equipamentos 

utilizar no novo modelo e que por isso se perdia muito tempo 

na procura de informação. Para além da lista todos os 

equipamentos estão identificados com as iniciais dos 

modelos de máquinas em que são utilizados, de forma a 

ajudar o trabalho do coordenador de setup, tal como 

demonstrado na figura 54.  

Por último, a troca de componentes em utilização é realizada 

pelos operadores de linha que têm nas instruções de trabalho 

os componentes a utilizar em cada modelo e que por isso 

apenas precisam de colocar uma etiqueta que diz “não usar” 

nos componentes que não estão em utilização e retirar esta 

etiqueta daqueles que vão passar a ser utilizados. Caso os 

componentes sejam junjo as caixas que sobraram do 

componente anterior devem ser colocadas na rack de retorno 

e, como a logística já colocou as caixas dos novos 

componentes na mesma rack com a identificação “novo 

componente”, os operadores apenas têm que começar a utilizar os novos códigos. O responsável pelo 

setup tem uma listagem de componentes a utilizar no novo modelo em cada posto e apenas tem de 

confirmar que todos os componentes que não estão em utilização têm uma etiqueta de “não usar”, 

como é visível na figura 55. As melhorias aplicadas tiveream um impacto substancial no tempo de setup 

e nos erros de montagem por utilização de componentes errados.  

5.10 SUSTENTAR AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS – KAIZEN DIÁRIO 

O último passo da fase de desenvolvimento consiste em implementar a ferramenta do KBS, 

apresentada no capítulo 2, o Kaizen Diário, que tem como principal objetivo desenvolver as equipas 

naturais de forma a serem capazes de sustentar e melhorar o seu desempenho no dia a dia. A 

implementação foca-se maioritariamente no nível um do KD, embora tenham sido implementados na 

nova linha de montagem os quatro níveis. 

Figura 54 - Equipamentos de suporte à 
montagem identificados 

Figura 55 - Utilização de etiquetas "não usar" 
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O nível um do KD consiste em implementar reuniões de equipa diárias, com o suporte de quadros com 

informação recorrendo a gestão visual. São realizadas diariamente quatro reuniões na linha de 

montagem, três reuniões logo pela manhã, antes do arranque da produção, lideradas pelos três 

coordenadores de linha com a equipa das linhas dividida equilibradamente, e posteriormente, a meio 

da manhã, uma reunião de coordenação liderada pelo chefe de linha, com a presença dos 

coordenadores de linha, um representante da equipa de qualidade e um representante da equipa de 

planeamento de produção. O quadros e reuniões de KD tem três componentes fundamentais 

apresentadas em seguida:  

• Plano de trabalho – Espaço para planeamento e acompanhamento visual das tarefas a serem 

desenvolvidas. Em ambiente industrial produtivo, o plano de trabalho não é mais do que o 

controlo e planeamento da produção.  

• PDCA – Tal como apresentado no capítulo 3, o PDCA é um ciclo de melhoria que permite o 

seguimento das oportunidades de melhoria. O PDCA pode ser preenchido com ações de 

contenção, contramedidas para as causas raiz e sugestões dos membros de equipa. Na figura 

56 apresenta-se o ciclo de melhoria que se encontra afixada nos quadros de KD da linha de 

montagem. Como se encontra visível na figura, os membros da equipa preenchem cartões com 

o descritivo da melhoria a ser implementada, que também indicam o responsável e a data de 

conclusão da ação de melhoria. 

 

Figura 56 - PDCA do quadro de KD da linha de montagem 

• Indicadores – Por último, o componente mais importante do quadro que é relativo aos 

indicadores. É muito importante medir os indicadores relevantes para a linha de montagem, 

pois não é possível melhorar aquilo que não se está a medir. Desta forma, todos os indicadores 

que foram definidos como relevantes para a implementação deste projeto, são monitorizados 

diariamente pela equipa de coordenação da equipa de montagem, e são os desvios nestes 

indicadores que geram a maioria das ações de melhoria que se encontram no PDCA.  

As reuniões têm como objetivo observar e discutir os indicadores do dia anterior de forma a combater 

desvios e melhorar os KPIs, abordar o plano de trabalho e fazer referência a possíveis alterações e por 

último fazer o seguimento das ações existentes no ciclo PDCA. Tal como descrito no início desta secção 

estas reuniões são realizadas com o suporte de quadros visuais. No anexo X apresenta-se o quadro 

da reunião de coordenação da linha de montagem. 
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5.11 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No capítulo 5 apresentaram-se as várias iniciativas de melhoria implementadas com o objetivo de 

resolver os problemas e oportunidades que foram descritos no capítulo 4. A fase de implementação foi 

dividida em 10 etapas principais, no entanto, existiram outras etapas relativas à logística interna 

associada à linha de montagem que não foram descritas nesta dissertação e que tornam este projeto 

ainda mais complexo. 

A primeira etapa teve como objetivo perceber a procura esperada para a linha de montagem e com 

isso dimensionar a produção, definindo o takt time e posteriormente o tempo de ciclo. A segunda etapa 

consistiu em estudar em detalhe as sequências de montagem dos diversos modelos a serem 

produzidos de forma a conhecer em detalhe o balanceamento inicial das linhas. Em paralelo realizou-

se a terceira etapa com o objetivo de caracterizar todos os componentes que podem ser montados na 

linha de montagem em relação ao seu embalamento. Na quarta etapa relativa à mockup procedeu-se 

ao balanceamento da sequência de montagem pelos postos da linha e definiram-se as posições de 

cada componente para picking e para o bordo de linha. A quinta etapa foi dedicada ao desenho e 

construção da linha tendo sido mais da responsabilidade da equipa de manutenção e de engenharia 

da produção. A sexta e sétima etapas foram de dimensionamento respetivamente do BOL e do 

supermercado. Apenas na oitava etapa se deu o arranque da produção da linha de montagem, e se 

procederam aos ajustes necessários a realizar na estrutura física da linha e na sequência de montagem 

construída na etapa quatro. Estas alterações são bastante comuns uma vez que muitos problemas só 

surgem quando se começa a produzir a 100%. Na nona etapa trabalhou-se na otimização do tempo de 

setup e nos erros de montagem provocados por mudanças de modelo deficientes. Por último, 

implementou-se o KD nível um com o objetivo de sustentar as melhorias implementadas e controlar os 

indicadores da linha de montagem  

Estava previsto o arranque da produção da linha de montagem para o início de fevereiro, no entanto, 

devido a atrasos maioritariamente provocados pela equipa de manutenção na fase de construção da 

linha, apenas se produziram as primeiras máquinas na primeira semana de abril. 

Devido ao envolvimento de pessoas de diversas áreas e com diferentes abordagens aos problemas, a 

implementação deste projeto foi um autêntico sucesso, como será possível comprovar no capítulo que 

se segue, de apresentação de resultados. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos com a implementação deste projeto 

e discutir o impacto desses resultados na Empresa X. São apresentadas as melhorias conseguidas 

face ao estado inicial dos indicadores apresentados no capítulo 4, com a implementação das soluções 

apresentadas no capítulo 5. No final, são apresentados os benefícios financeiros que este projeto 

entregou à Empresa X. De ressalvar que os valores apresentados como atingidos, não contemplam o 

período de arranque da linha de montagem, os primeiros dois meses de alterações e o terceiro e quarto 

mês referentes à estabilização do processo. Assim, uma vez que a linha apenas arrancou na primeira 

semana de abril, os resultados são referentes aos meses de agosto, setembro e outubro. 

6.1 MELHORIA NOS INDICADORES DO PROJETO 

Apresentam-se de seguida, na tabela 16, os resultados obtidos em cada um dos indicadores que foram 

medidos durante o projeto e que tinham objetivos definidos desde que se começou a planear a 

implementação. 

Tabela 16 - Resultados dos indicadores principais 

 

Baseline Objetivo Valor atingido
Variação face à 

baseline

Variação face ao 

objetivo

Área Ocupada (m2) 450,0 225,0 222,0 -50,7% -1,3%

Disponibilidade (%) 87,5 94,8 90,1 3,0% -5,0%

Desempenho (%) 94,3 94,8 95,9 1,7% 1,2%

Qualidade (%) 92,7 93,1 94,6 2,0% 1,6%

OEE (%) 76,5 83,8 81,7 6,8% -2,5%

FTQ (%) 97,1 99,0 97,8 0,7% -1,2%

Tempo de Setup 
(minutos)

21,0 5,0 3,3 -84,3% -34,0%

Productivity 
(Máquinas/Operador por 

dia)

7,0 9,1 9,5 36,3% 4,4%
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Área Ocupada 

Em relação a este indicador os objetivos eram claros: reduzir 50% o espaço ocupado pela linha. Este 

objetivo foi superado, tal como demonstrado na tabela 16, uma vez que a nova linha implementada, 

para além de ter um formato em “U” que otimiza melhor o espaço ocupado, tem os operadores muito 

mais próximos do que na linha anterior e tem a sua estrutura construída com material trilogic que, como 

já referido na capítulo anterior, é um material muito flexível e de volume reduzido. 

Disponibilidade 

Este indicador representa um dos fatores do OEE que se pretendia melhorar, neste caso concreto era 

a parcela cuja ambição de melhoria era maior, uma vez que era também aquela que apresentava um 

valor inicial mais baixo. O objetivo era o de crescer 8,3% e atingir um valor para a disponibilidade 

próximo dos 95%. A melhoria deve-se maioritariamente à redução significativa no tempo de setup que 

será apresentada em seguida e que permitiu reduzir substancialmente o tempo de paragem não 

planeado, no entanto, a linha apresenta ainda vários problemas em termos mecânicos e elétricos que 

provocam paragens inesperadas e afetam a produção diária. A equipa de manutenção tenta resolver 

os problemas com a maior brevidade possível e tendencialmente estes problemas irão diminuir no 

futuro. 

Desempenho 

Outro dos fatores do OEE, este indicador tinha como objetivo manter os resultados já muito positivos 

do ano de 2018, apesar disso conseguiu-se ainda uma melhoria substancial. Esta melhoria deve-se 

maioritariamente ao facto de a carga de trabalho estar melhor balanceada pelos diversos postos e 

desta forma haver menos constrangimentos com postos mais sobrecarregados que constantemente 

faziam a linha “perder” pequenos segundos de produção devido a constantes atrasos na execução das 

tarefas do posto. Os resultados em relação a este indicador superaram as expetativas. 

Qualidade 

Último fator constituinte do OEE, indicador que mede a qualidade da produção e que afeta diretamente 

a eficiência da linha. Os objetivos em relação a este indicador eram pouco ambiciosos uma vez que já 

anteriormente, devido ao elevado grau de exigência do Cliente A, os níveis de qualidade na produção 

eram bastante elevados, na ordem dos 93%. Assim tinha-se como objetivo manter os resultados 

apresentados no ano anterior, no entanto, também neste indicador os resultados foram além do 

expectável e conseguiu-se uma melhoria bastante significativa neste indicador, como é possível 

verificar na tabela Y. Esta melhoria deve-se também ao balanceamento da carga de trabalho em cada 

posto que reduziu o stress em postos com mais volume de trabalho, que estavam mais suscetíveis a 

erros de montagem. O facto de muitos dos equipamentos de montagem serem novos também ajudou 

a reduzir erros e defeitos na montagem, uma vez que vários equipamentos tinham já vários anos e já 

não eram os mais indicados para a montagem de determinados componentes. 
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OEE 

Os resultados apresentados nos três indicadores anteriores conjugados, formam os resultados obtidos 

no indicador OEE que mede a eficiência da linha de montagem. Os objetivos para este indicador eram 

ambiciosos, melhorar cerca de 10%, que tinham como principal ponto de alavancagem a melhoria do 

indicador de disponibilidade, aquele que se encontrava mais distante dos resultados pretendidos pela 

Empresa X. Apesar dos três fatores que constituem o OEE terem melhorado, o facto de a componente 

da disponibilidade não ter atingido os objetivos propostos, fez com que também o indicador global de 

eficiência não tenha atingido os valores pretendidos. No entanto, os resultados obtidos foram 

extramente satisfatórios e permitiram um ganho de produtividade substancial que será apresentado em 

seguida. 

Este valor foi atingido com a melhoria sustentada dos três fatores que fazem parte do OEE, como é 

apresentado no gráfico da figura 57, que apresenta a evolução deste indicador desde o arranque da 

linha até ao mês de outubro de 2019. 

 

Figura 57 - Gráfico com a evolução do OEE da linha de montagem desde o arranque 

FTQ 

Outro indicador muito importante para empresa, diz respeito à percentagem de máquinas que é 

produzida à primeira, sem defeitos. Pelo facto de o cliente ser extremamente exigente, como já foi dito 

anteriormente, os níveis de qualidade são bastante elevados e os objetivos para a nova linha eram 

extremamente complicados de atingir, 99% de FTQ. Infelizmente este valor não foi atingido, no entanto 

houve uma melhoria, que para estes valores tão altos, é realmente extraordinária. Esta melhoria foi 

conseguida com o melhor balanceamento da carga de trabalho, com a utilização de novos 

equipamentos e com a utilização de instruções de montagem detalhadas em todos os postos que 

permitiram reduzir os erros na montagem. 
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Tempo de setup 

Este indicador influencia diretamente o indicador da disponibilidade, uma vez que setups mais 

reduzidos significam mais tempo de produção e permitem que se reduzam o tamanho dos lotes de 

produção, aumentando a flexibilidade de Empresa X na satisfação das necessidades dos clientes, 

produzindo lotes de acordo com as encomendas e reduzindo stocks de produto acabado. Assim os 

objetivos, com as soluções implementadas apresentadas na secção 5.9, eram de reduzir para menos 

de 5 minutos o tempo de setup médio. Os resultados foram muito positivos neste indicador e a tendência 

demonstra que no curto prazo será possível mudar de modelo de produção perdendo apenas uma 

máquina (se o tempo de setup for inferior ao tempo de ciclo), valor esse que já foi atingido em diversos 

setups. 

Neste indicador os resultados atingidos excederam as expectativas e devem-se maioritariamente à 

criação da figura de coordenador de setup que agiliza bastante o processo em cada posto de trabalho 

e também a criação de instruções de trabalho extremamente visuais que permitem que os operadores 

percam menos tempo no setup mental aquando da mudança do modelo a produzir. 

Produtividade 

Por último apresenta-se aquele que foi definido pela equipa do projeto como o indicador principal. Os 

objetivos de 30% de aumento de produtividade pareciam ao início, para toda a equipa, valores 

exagerados e muito complicados de atingir, no entanto, os resultados apresentados na tabela 17 

comprovam que a implementação deste projeto foi mesmo um sucesso e que os resultados globais 

foram extramente positivos, superando mesmo as expetativas dos mais otimistas. 

Estes resultados foram alavancados pela clara melhoria do OEE que permitiu que a eficiência da 

montagem melhorasse bastante, sustentada num melhor balanceamento de linha, em melhores tempos 

de setup e em índices de qualidade de produção mais elevados. Este resultado foi proveniente de 

melhorias adicionais que foram sendo implementadas por toda a equipa e que contribuíram para que 

se superasse o objetivo. A figura 58 apresenta a evolução da produtividade com o tempo, desde o início 

da produção na linha de montagem. 

 

Figura 58 - Gráfico com a evolução da produtividade desde o arranque da linha de montagem 
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6.2 RESULTADOS FINANCEIROS DA IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta secção o objetivo é apresentar alguns indicadores financeiros que comprovam o sucesso da 

implementação deste projeto na Empresa X. 

Custo de implementação do projeto 

O investimento para a construção da nova linha de montagem foi muito elevado, uma vez que se teve 

de comprar toda a matéria prima para a construção da estrutura da linha de montagem e dos pré-

montados, todos os equipamentos de suporte à montagem foram comprados novos e foi necessário 

ter uma equipa de manutenção interna da empresa totalmente dedicada à construção da linha. O facto 

de a construção ter sido realizada pela equipa interna de manutenção fez reduzir o orçamento para a 

construção da linha que teria sido muito superior caso se recorresse a um fornecedor externo. 

• Custo total da implementação da linha de montagem – 200 000€ 

Ganhos financeiros anuais 

Apesar de se terem obtido diversas melhorias ao nível dos indicadores que foram medidos como fatores 

de sucesso da implementação deste projeto, os ganhos financeiros são medidos através das melhorias 

obtidas no indicador da produtividade. Os restantes indicadores influenciam diretamente este indicador, 

como tal, se fossem quantificados os ganhos dos diversos indicadores estaríamos a contabilizar os 

mesmos ganhos várias vezes, o que não seria correto. Também não seria correto assumir os ganhos 

em aumento de produção, uma vez que para tal ser plausível era necessário assumir que o mercado 

estava disposto a comprar todo o aumento de produção, o que não é real à data de hoje. Assim, para 

calcular os ganhos provenientes do indicador de produtividade são necessários os seguintes dados: 

• Número de pessoas médio atual da linha de montagem – 70 operadores; 

• Custo anual por operador para a empresa – 15 750€; 

• Produtividade Inicial – 6,97; 

• Produtividade Atingida – 9,1. 

O cálculo é realizado com base no número de pessoas que se “poupa” devido ao aumento de 

produtividade, fixando a variável produção diária, apresentado na seguinte fórmula: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

=
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 

(11) 



 78 

(12) 

(13) 

70 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 9,1 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

6,97 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
= 91 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  

O valor de 91 operadores significa que para produzir o número de máquinas que se produzem hoje, 

com a produtividade média antes da linha de montagem nova, seriam necessários mais 21 operadores 

do que aqueles que são utilizados atualmente. O custo anual desses 21 operadores são a poupança 

que a empresa obtém do aumento de produtividade, apresentado no seguinte cálculo: 

Poupança anual =  21 operadores ∗ custo anual por operador = 

21 ∗ 15 750€ = 𝟑𝟑𝟎 𝟕𝟓𝟎€ 

Poupança anual – 330 750€ 

Payback Period 

Este indicador financeiro traduz em quanto tempo o investimento num determinado projeto é 

recuperado e pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑜
=

200 000€

330 750€
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 0,6 𝐴𝑛𝑜𝑠 = 7,3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 7 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 9 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Os cálculos apresentados comprovam que o investimento realizado foi excelente, uma vez que se 

recuperará o investimento realizado inicialmente em pouco mais de 7 meses de produção na nova linha 

de montagem. 

6.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve como objetivo apresentar os resultados obtidos com a implementação neste projeto 

em termos de indicadores relevantes para a performance de uma linha de montagem e de medir o 

impacto financeiro através da melhoria dos indicadores da Empresa X. 

Observando os resultados obtidos face aos indicadores escolhidos para medir a qualidade da 

implementação deste projeto, que tinham como base de comparação os resultados médios do ano de 

2018, não sobram dúvidas sobre o excelente trabalho que foi realizado por toda a equipa de projeto, 

obtendo melhorias significativas em todos os indicadores, não tendo apenas atingido os objetivos 

propostos no indicador de disponibilidade, do OEE e do FTQ. No entanto, mesmo estes indicadores 

apresentaram crescimento face à baseline. 

Avaliando o impacto financeiro que o projeto está a ter na Empresa X, não existem dúvidas nem para 

o KI, nem para o conselho diretivo da empresa, que este investimento foi uma aposta ganha e que foi 

um enorme sucesso. 
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7 CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 

Neste capítulo final, o objetivo é apresentar as conclusões de todo o trabalho realizado e estabelecer 

os próximos passos a implementar no seguimento deste trabalho. 

7.1 CONCLUSÕES FINAIS 

A presente dissertação de mestrado teve como principal objetivo implementar uma nova linha de 

montagem recorrendo a metodologias kaizen/lean. Esta linha de montagem surge da necessidade da 

Empresa X, maior produtora nacional e referencia mundial na produção de FACM, aumentar a 

produtividade dos operadores de montagem e ao mesmo tempo aumentar a flexibilidade do processo 

produtivo. O problema que foi exposto ao KI era extremamente complexo e de uma grande 

responsabilidade, uma vez que a nova linha serve para substituir uma linha que produzia única e 

exclusivamente FACM para o Cliente Y, o cliente mais importante da Empresa X. 

Devido à complexidade do problema apresentado foi necessário realizar uma exaustiva pesquisa de 

metodologias, apresentadas no capítulo 3 relativo à revisão da literatura, que suportassem a 

implementação de uma linha de montagem altamente produtiva e flexível. A maioria dos conceitos e 

ferramentas estudados estão relacionados com as metodologias do Lean Manufacturing e do Total 

Flow Management, com principal foco nas ferramentas de balanceamento de linha, layout em “u”, 

standard work, SMED e estratégias de planeamento de produção. No entanto, foram estudadas 

também ferramentas genéricas das metodologias kaizen, com uma orientação mais abrangente do que 

as ferramentas para gerar fluxo na produção, tais como o VSM, o PDCA ou a Gestão Visual. O estudo 

exaustivo de todas estas metodologias e ferramentas permitiu que a solução final fosse mais robusta e 

estruturada. 

Foi feito um estudo exaustivo em que se procurou caracterizar detalhadamente a situação inicial da 

linha de montagem e que antecedeu a implementação da nova linha. A caracterização teve como base 

os dados relativos ao ano de 2018, que permitiram definir as métricas e indicadores a rastrear durante 

a implementação de forma a garantir que o rumo dos trabalhos fosse o mais adequado.  

Os princípios de solução definidos foram totalmente disruptivos face àquilo que se praticava na 

Empresa X e até mesmo em Portugal, com a implementação de uma linha com o formato em “U”, com 

o abastecimento dos pré-montados a ser realizado de forma direta à linha, com o abastecimento dos 

componentes a ser feito de forma frontal para os operadores e com um modelo de balanceamento da 

carga de trabalho na linha altamente eficaz. Todos estes conceitos, ao serem apresentados aos 

trabalhadores da empresa pareciam ser absurdos e totalmente irreais, mas hoje, com os resultados 

conseguidos, a eficácia dos princípios de solução que foram implementados é inquestionável. 

A fase de implementação apresentada no capítulo 5 só teve sucesso devido à constituição de uma 

equipa multidisciplinar altamente envolvida com o projeto apresentado e ao seguimento semanal que 

foi realizado durante quase um ano inteiro do cronograma de projeto que foi desenvolvido com o maior 
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detalhe possível e que permitiu que houvesse sempre um controlo muito próximo da evolução das 

diferentes iniciativas. No entanto, como já foi exposto anteriormente neste documento, o projeto acabou 

por se atrasar dois meses, por questões de fornecimento de matéria prima para a construção da linha, 

situação que não dependia da equipa de projeto. 

Os resultados obtidos superaram as expetativas de toda a equipa, incluindo dos consultores do KI. Tal 

como acontece na grande maioria dos projetos de consultoria, os objetivos definidos para cada um dos 

indicadores que foram definidos como fatores de sucesso da nova linha de montagem eram 

extremamente ambiciosos e ao princípio pareciam ser impossíveis de atingir. No final, todos os 

indicadores melhoraram em relação à baseline definida, embora alguns deles, com destaque para o 

OEE, não tenham atingido os objetivos estipulados inicialmente. Apesar disso, os resultados foram 

extraordinários, com destaque principal para o OEE que aumentou 6,8%, para a produtividade que 

aumentou 36% e para o tempo de setup que reduziu em 84%. A melhoria destes indicadores permitiu 

que se cumprissem os principais objetivos que originaram este projeto: aumentar a produtividade da 

equipa e aumentar a flexibilidade da produção. 

Para finalizar, o impacto financeiro deste projeto foi estrondoso permitindo à Empresa X recuperar o 

grande investimento realizado em pouco mais de 7 meses e apresentando uma poupança anual na 

ordem dos 300 000€. 

Na opinião do autor, o segredo da implementação ter sido um sucesso consiste na constituição de uma 

equipa com diferentes personalidades e valências que acima de tudo esteja totalmente alinhada com a 

visão que se pretende implementar. A boa definição dos indicadores a medir e das baselines são 

também fatores chave para uma boa implementação. Por último, a realização de reuniões de projeto 

com elevada frequência, neste caso todas as semanas, é sempre uma boa prática para controlo do 

cronograma e gestão de constrangimentos. 

7.2 TRABALHO FUTURO 

Apesar da implementação ter sido muito bem-sucedida, ficaram ainda algumas iniciativas por realizar 

de forma a garantir que os objetivos estabelecidos pela gestão de topo da Empresa X serão cumpridos 

na integra. Assim destacam-se as seguintes iniciativas ordenadas por grau de urgência: 

• Resolução dos problemas mecânicos e elétricos – Um dos pontos críticos desta 

implementação teve precisamente a ver com as constantes avarias da linha de montagem 

nova. Estas avarias prejudicam bastante o indicador da disponibilidade que impacta 

diretamente no OEE. Assim é uma prioridade da empresa eliminar estes problemas através de 

ações corretivas no terreno. 

• Workshop de flexibilização da equipa de montagem – Um dos pontos a melhorar com este 

trabalho era conferir uma maior flexibilidade na produção. A redução dos tempos de setup 

permite que se façam mais mudanças de modelo por dia sem impactar os indicadores de 

performance da linha, no entanto, não foi criada nenhuma dinâmica que indique como deve a 
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linha operar caso só seja necessário produzir metade do output máximo da linha. Este 

workshop consiste em definir quantos operadores devem estar a trabalhar se a produção for 

de 25%, 50% ou 75% da capacidade total de produção e qual o standard de trabalho para cada 

operador em cada um dos cenários. 

• Abastecimento de componentes do supermercado para as linhas automatizadas – Um 

dos objetivos da empresa até 2020 é testar o abastecimento realizado por robots dos armazéns 

ou supermercados de componentes para as linhas. Será uma iniciativa a ter em consideração 

no futuro próximo, caso se prove que trará produtividade à equipa de abastecimento bem como 

redução de erros de abastecimento. 

Estas três iniciativas serão os próximos grandes eventos que permitirão melhorar, ainda mais, os 

indicadores da nova linha de montagem. 

  



 82 

REFERÊNCIAS 

Adnan, A. N., Arbaai, N. A., & Ismail, A. (2016). Improvement of overall efficiency of production line by using line 
balancing. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 11(12), 7752–7758. 

Bai, C., Satir, A., & Sarkis, J. (2019). Investing in lean manufacturing practices: an environmental and operational 
perspective. International Journal of Production Research, 57(4), 1037–1051.  

 Bateman, N., Philp, L., & Warrender, H. (2016). Visual management and shop floor teams – development, 
implementation and use. International Journal of Production Research, 54(24), 7345–7358.  

Becker, C., & Scholl, A. (2006). A survey on problems and methods in generalized assembly line balancing. 
European Journal of Operational Research, 168, 694–715.  

Berger, A. (1997). Continuous improvement and kaizen: Standardization and organizational designs. Integrated 
Manufacturing Systems, 8(2), 110–117.  

Bohnen, F., Maschek, T., & Deuse, J. (2011). Leveling of low volume and high mix production based on a Group 
Technology approach. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(3), 247–251.  

Braglia, M., Frosolini, M., & Gallo, M. (2016). Enhancing SMED: Changeover out of Machine Evaluation Technique 
to implement the duplication strategy. Production Planning and Control, 27(4), 328–342.  

Brioso, X., Murguia, D., & Urbina, A. (2017). Teaching Takt-Time, Flowline, and Point-to-point Precedence 
Relations: A Peruvian Case Study.Procedia Engineering, 196, 666–673.  

Chhatrawat, R., & Dixit, A. (2016). Lean Production System: A Review. International Journal of Advance 
Engineering and Research Development, 3, 4-14. 

Cimorelli, S. (2005). Kanban for the Supply Chain. Kanban for the Supply Chain. Productivity Press.  

Das, B., Venkatadri, U., & Pandey, P. (2014). Applying lean manufacturing system to improving productivity of 
airconditioning coil manufacturing. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71(1–4), 
307–323.  

Domingo, R. T. (2003). Identifying and Eliminating The Seven Wastes or Muda. Business Management Articles 
Manufacturing Management of Asian Institute of Management, 1–4. 

Gil Vilda, F., Yagüe-Fabra, J. A., Sune Torrents, A., Jauregui-Becker, J. M., & Wits, W. W. (2018). A geometrical 
model for managing surface productivity of U-shaped assembly lines. CIRP Annals, 67(1), 479–482.  

Gökçen, H., Kara, Y., & Atasagun, Y. (2010). Integrated line balancing to attain Shojinka in a multiple straight line 
facility. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 23(5), 402–411.  

Hinckley, C. M. (2007). Combining mistake-proofing and Jidoka to achieve world class quality in clinical chemistry. 
Accreditation and Quality Assurance, 12(5), 223–230.  

Hüttmeir, A., de Treville, S., van Ackere, A., Monnier, L., & Prenninger, J. (2009). Trading off between heijunka and 
just-in-sequence. International Journal of Production Economics, 118(2), 501–507.  

Imai, M. (1997). Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy. Library 
Journal, 122, 13–33 

Jaca, C., Viles, E., Jurburg, D., & Tanco, M. (2014). Do companies with greater deployment of participation systems 
use Visual Management more extensively? An exploratory study. International Journal of Production 
Research, 52(6), 1755–1770.  

Jacobs, F. R., & Chase, R. I. B. (2008). Operations and Supply Management: The Core. McGraw-Hill Irwin, 275. 



 83 

Jastia, N. V. K., & Kodali, R. (2015). Lean production: Literature review and trends. International Journal of 
Production Research, 53(3), 867–885.  

Johansson, P. E. C., Lezama, T., Malmsköld, L., Sjögren, B., & Ahlström, L. M. (2013). Current state of standardized 
work in automotive industry in Sweden. Procedia CIRP, 7, 151–156).  

Kaizen Institute Portugal. (2019). Quem Somos. Disponível em:  https://pt.kaizen.com/quem-somos/kaizen-
institute.html 

Kaizen Institute (2019a). Introdução ao KBS-Kaizen Business System. Documentação interna do KI 

Kesen, S. E., & Sert, M. (2019). A simulation analysis of a serial line pull system producing orders with various part 
types and volumes. International Journal of Modelling and Simulation, 1–17.  

Krijnen, A. (2007). The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest manufacturer. Action 
Learning: Research and Practice, 4(1), 109–111.  

Lacerda, A. P., Xambre, A. R., & Alvelos, H. M. (2016). Applying Value Stream Mapping to eliminate waste: A case 
study of an original equipment manufacturer for the automotive industry. International Journal of Production 
Research, 54(6), 1708–1720.  

Lam, N. T., Toi, L. M., Tuyen, V. T. T., & Hien, D. N. (2016). Lean Line Balancing for an Electronics Assembly Line. 
Procedia CIRP, 40, 437–442). 

Machado, V. C., & Leitner, U. (2010). Lean tools and lean transformation process in health care. International 
Journal of Management Science and Engineering Management, 5(5), 383–392.  

Martínez-Jurado, P. J., & Moyano-Fuentes, J. (2014). Key determinants of lean production adoption: Evidence from 
the aerospace sector. Production Planning and Control, 25(4), 332–345.  

Maskell, B. H., & Kennedy, F. A. (2007). Why do we need lean accounting and how does it work? Journal of 
Corporate Accounting & Finance, 18(3), 59–73.  

Miltenburg, G. J., & Wijngaard, J. (1994). U-line line balancing problem. Management Science, 40(10), 1378–1388.  

Mĺkva, M., Prajová, V., Yakimovich, B., Korshunov, A., & Tyurin, I. (2016). Standardization-one of the tools of 
continuous improvement.  Procedia Engineering, 149, 329–332.  

Monden Y. (1983). A Practical Approach to Production Management. Norcross, GA: Industrial Engineers and 
Management Press 

Nagi, M., Chen, F. F., & Wan, H. D. (2017). Throughput Rate Improvement in a Multiproduct Assembly Line Using 
Lean and Simulation Modeling and Analysis. Procedia Manufacturing, 11, 593–601.  

Nagib, A. N. M., Adnan, A. N., Ismail, A., Halim, N. H. A., & Khusaini, N. S. (2016). The Role of Hybrid Make-to-
Stock (MTS) - Make-to-Order (MTO) and Economic Order Quantity (EOQ) Inventory Control Models in Food 
and Beverage Processing Industry. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 160. Institute 
of Physics Publishing.  

Noorwali, A. (2014). Apply MTS-MTO & Rule Base in Food Flow Processing System. International Journal of 
Scientific and Engineering Research, 5, 11. 

Ohno, T. (1978). Tovota Production System- Beyond Large-Scale Production. Journal of Chemical Information and 
Modeling.  

Oliveira, T. D., Mederios Junior, J. V., & Gurgel, A. M. (2018). Adoção do kanban como ferramenta de melhoria das 
atividades administrativas no setor de tecnologia da informação de uma instituição pública de ensino. Exacta, 
16(3).  

Parry, G. C., & Turner, C. E. (2006). Application of lean visual process management tools. Production Planning and 



 84 

Control, 17(1), 77–86. 

Puvanasvaran, A. P., Mei, C. Z., & Alagendran, V. A. (2013). Overall equipment efficiency improvement using time 
study in an aerospace industry. Procedia Engineering. 68, 271–277.  

Radnor, Z. (2010). Transferring lean into government. Journal of Manufacturing Technology Management, 21(3), 
411–428.  

Rahani, A. R., & Al-Ashraf, M. (2012). Production flow analysis through Value Stream Mapping: A lean 
manufacturing process case study. Procedia Engineering ,41, 1727–1734.  

Ren, M. M., Ling, N., Wei, X., & Fan, S. H. (2017). The application of PDCA cycle management in project 
management. International Conference on Computer Science and Applications, CSA 2015, 268–272.  

Rich, N., Bateman, N., Esain, A., Massey, L., & Samuel, D. (2006). Lean evolution: Lessons from the workplace. 
Lean Evolution: Lessons from the Workplace, 1–211. Cambridge University Press.  

Rohac, T., & Januska, M. (2015). Value stream mapping demonstration on real case study. In Procedia Engineering. 
100, 520–529. 

Rohani, J. M., & Zahraee, S. M. (2015). Production line analysis via value stream mapping: a lean manufacturing 
process of color industry. 2, 6–10.  

Sanders, A., Elangeswaran, C., & Wulfsberg, J. (2016). Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities 
in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and 
Management, 9(3), 811–833.  

Sabadka, D., Molnar, V., Fedorko, G., & Jachowicz, T. (2017). Optimization of Production Processes Using the 
Yamazumi Method. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(4), 175–182.  

Schneider, U., Friedli, T., Basu, P., & Werani, J. (2015). Operational Excellence in Practice—the Application of a 
Takt-Time Analysis in Pharmaceutical Manufacturing. Journal of Pharmaceutical Innovation, 10(2), 99–108.  

Sennott, L. I., Van Oyen, M. P., & Iravani, S. M. R. (2006). Optimal dynamic assignment of a flexible worker on an 
open production line with specialists. European Journal of Operational Research, 170(2), 541–566.  

Silva, A. S., Medeiros, C. F., & Vieira, R. K. (2017). Cleaner Production and PDCA cycle: Practical application for 
reducing the Cans Loss Index in a beverage company. Journal of Cleaner Production, 150, 324–338.  

Silva, J. P. A. R. da. (2013). OEE – A Forma de Medir a Eficácia dos Equipamentos. Sites The Journal Of 20Th 
Century Contemporary French Studies, 1–15 

Sparling, D. (1998). Balancing Just-In-Time production units: The N U-line balancing problem. INFOR, 36(4), 215–
237.  

Stockton, D. J., Ardon-Finch, J., & Khalil, R. (2005). Walk cycle design for flexible manpower lines using genetic 
algorithms. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 18(1), 15–26.  

Sundar, R., Balaji, A. N., & Satheesh Kumar, R. M. (2014). A review on lean manufacturing implementation 
techniques. Procedia Engineering ,97, 1875–1885.  

Turpin, L. (2018). A note on understanding cycle time. International Journal of Production Economics, 205, 113–
117.  

Tyagi, S., Choudhary, A., Cai, X., & Yang, K. (2015). Value stream mapping to reduce the lead-time of a product 
development process. International Journal of Production Economics, 160, 202–212.  

Zhao, Z. (2018). Improvement and Innovation of Appearance Design of Coffee Machine. Journal of Engineering 
Mechanics and Machinery, 3(1), 1–5.  



 85 

ANEXOS 

ANEXO I – SÍMBOLOS UTILIZADOS NUM VSM 

 

Figura 59 - Símbolos utilizados num VSM 
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ANEXO II – VSM CHASSI EMPRESA X 

 

 

Figura 60 - VSM situação inicial 
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ANEXO III – PLANO DE AÇÕES DE CONTROLO DO PROJETO (PDCA) 

 

Figura 61 - Plano de ações (PDCA) do projeto 

ANEXO IV – GRÁFICO DE PROCESSOS PARA UM POSTO DE TRABALHO EXEMPLO 

 

Figura 62 - Gráfico de processos da montagem de um modelo de máquina 
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ANEXO V – TIPOS DE CAIXAS DE EMBALAMENTO NORMALIZADAS 

 

Figura 63 - Tipos de caixas de embalamento normalizadas 

 

ANEXO VI – GRÁFICO DE PROCESSO DOS 2 MODELOS MAIS PRODUZIDOS 

EXPOSTO DE FORMA VISUAL 

 

 

Figura 64 - Gráfico de processo dos 2 modelos mais produzidos exposto de forma visual 
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ANEXO VII – DESENHO DO 1º BRAÇO DA LINHA DE MONTAGEM 

 

Figura 65 - Desenho do 1º braço da linha de montagem 

ANEXO VIII – SETE TESTES FUNCIONAIS 

 

Figura 66 - Testes funcionais 
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ANEXO IX – ELEVADOR DE TRANSPORTE DE CARROS BASE  

 

Figura 67 - Elevador de transporte de carros base do final para o início da linha 

ANEXO X – QUADRO DE KD DA EQUIPA DE COORDENAÇÃO DA LINHA DE 

MONTAGEM 

 

Figura 68 - Quadro de KD da equipa de coordenação da linha de montagem 


