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RESUMO 

No sentido de se racionalizar os processos de um sistema de produção, torna-se 

cada vez mais necessário implementar metodologias que permitam identificar e eliminar 

as atividades que não acrescentam valor a um produto ou serviço. No contexto do 

paradigma lean manufacturing, estas atividades são designadas como desperdícios. A 

implementação de ferramentas lean manufacturing permite reduzir os custos e aumentar 

a qualidade dos produtos e serviços através da eliminação contínua de desperdícios. 

O presente trabalho pretende precisamente aplicar algumas das metodologias e 

ferramentas inerentes ao paradigma lean manufacturing de modo a melhorar o 

desempenho, em termos de organização da produção, do processo de construção de 

talões, da empresa de construção de pneus Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A.  

A primeira fase do desenvolvimento deste projeto consistiu na análise e 

diagnóstico do sistema de produção da empresa. Para esta fase foi necessário fazer uma 

recolha de dados sobre o processo, para se poderem aplicar as ferramentas de 

diagnóstico Value Stream Mapping (VSM) e Waste Identification Diagram (WID). 

Com vista à eliminação dos desperdícios identificados foram desenvolvidas 

propostas de melhoria e elaborado um plano de implementação de ferramentas lean 

manufacturing. Os métodos de trabalho atualmente utilizados foram alvo de um estudo 

no sentido de se identificar o método de trabalho mais adequado. Com a aplicação da 

metodologia SMED foi possível reduzir o tempo necessário para realizar os setups que 

constituem o processo de construção de talões.  

Os resultados da aplicação da metodologia SMED permitiram reduções nos 

tempos de setup de 19 a 43%. A implementação do método 5 S levou à redução do 

tempo necessário para procurar ferramentas durante o setup. A reorganização do layout 

permitiu aumentar a capacidade do parque de armazenamento de talões de 48000 para 

74500 talões. 

 

Palavras-chave: lean manufacturing, 5 S, SMED, normalização do trabalho, 

gestão visual, estudo de tempos. 
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ABSTRACT 

In order to rationalize the processes of a production system, it becomes 

increasingly necessary implement methodologies to identify and eliminate activities that 

add no value to a product or service. In the context of the lean manufacturing paradigm, 

these activities are designated as waste. The implementation of lean manufacturing tools 

can reduce costs and increase quality of products and services through the continuous 

elimination of waste. 

This work intends to apply some of the methodologies and tools inherent to the 

lean manufacturing paradigm in order to improve performance, in terms of production 

organization, of the coiling beads process, at Mabor Continental - Tire Industry S.A. 

company.  

The first phase of this project was the analysis and diagnosis of the company's 

production system. For this phase a collection of data about the process was conducted, 

in order to allow the use of the diagnostic tools Value Stream Mapping (VSM) and 

Waste Identification Diagram (WID).  

To eliminate the identified wastes, improvement proposals based on lean 

manufacturing tools were developed, along with the correspondent implementation 

plan. The working methods currently used have been subject of a study in order to 

identify the most appropriate working method. With the implementation of the SMED 

methodology was possible to reduce the time needed to perform the setups associated to 

the bead coiling process.  

The results of applying the SMED methodology led to a reduction in setup times 

from 19 to 43%. The implementation of the 5 S method led to the reduction of time 

needed to search for tools during setup. The reorganization of the layout has increased 

the capacity of the park store beads 48000 to 74500 units. 

 

Keywords: lean manufacturing, 5S, SMED, work standardization, visual 

management, time study. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o enquadramento do projeto desenvolvido pelo autor, 

tendo como foco a importância da implementação de ferramentas lean manufacturing 

na organização da produção de uma empresa. São ainda descritos os objetivos que se 

pretendem alcançar e a metodologia de investigação adotada durante a elaboração do 

trabalho. Por fim, é apresentada a estrutura do presente relatório. 

 

1.1 Enquadramento 

O aumento da concorrência entre as empresas é cada vez mais visível, devido não 

só à globalização de mercados emergentes, mas também à inovação tecnológica, 

passando ainda pelo cada vez maior nível de exigência por parte dos clientes. Neste 

sentido, as empresas têm necessidade de apostar em metodologias e ferramentas que 

lhes permitam responder de forma rápida e eficaz às oscilações do mercado, com 

produtos que preencham os requisitos dos clientes, com qualidade e a baixo custo 

(Alves, 2007). 

Uma das formas de melhorar o desempenho de um sistema de produção é através 

da identificação e eliminação dos desperdícios existentes nesse sistema. Desperdício 

pode ser definido como qualquer atividade que não acrescenta valor ao produto, do 

ponto de vista do cliente (Ortiz, 2006). Segundo Carreira (2005), as atividades que não 

acrescentam valor ao produto do ponto de vista do cliente, podem ser definidas como 

sendo o trabalho que não contribui para aumentar o valor que o cliente está disposto a 

pagar pelo produto.  

A filosofia lean manufacturing permite às empresas reduzirem os seus custos 

através da eliminação dos desperdícios (Carreira, 2005). Esta filosofia identifica sete 

tipos de desperdícios, nomeadamente: sobre-produção, elevados níveis de stock, 

transporte de materiais, movimentos de pessoas, defeitos, esperas e sobre-

processamento (Ohno, 1988). 
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O Value Stream Mapping (VSM) e o Waste Identification Diagram (WID) são 

duas das ferramentas inerentes à filosofia lean manufacturing, para diagnóstico de 

sistemas de produção, que permitem identificar os desperdícios citados. Dependendo 

dos desperdícios que são identificados através dos diagramas VSM e WID, pode-se 

utilizar outras ferramentas associadas ao lean manufacturing que, quando devidamente 

aplicadas, permitem a redução, ou mesmo a eliminação, dos desperdícios observados. 

Exemplos dessas ferramentas são o Kaizen (melhoria contínua), 5S, gestão visual, 

Single Minute Exchange of Die (SMED) e normalização do trabalho (Feld, 2001). 

Kaizen é um dos pilares da filosofia lean manufacturing e significa melhoria contínua 

dos processos de toda a organização (Green et al., 2010). 5 S e gestão visual são duas 

ferramentas que visam a organização do espaço de trabalho através da transmissão de 

informação por sistemas simples, intuitos e visuais (Ortiz, 2006). SMED é uma 

ferramenta que tem como objetivo principal diminuir o tempo de preparação das 

máquinas (Shingo, 1985). A normalização do trabalho define o conjunto de operações 

necessário para realizar para determinado trabalho, de modo a reduzir/eliminar a 

variabilidade do tempo necessário para realizar esse trabalho (Ortiz, 2006). 

Tendo em conta a importância da melhoria do desempenho de um sistema de 

produção na competitividade de uma empresa e a contribuição da filosofia lean 

manufacturing para a implementação de melhorias ao nível do sistema produtivo, o 

presente trabalho visa a organização da produção através de ferramentas lean 

manufacturing, numa empresa de produção de pneus. 

A empresa onde se realizou este trabalho designa-se Continental Mabor – 

Indústria de Pneus S.A. (CMIP), faz parte do grupo Continental e dedica-se à produção 

de pneus. Esta empresa situa-se na quarta posição do mercado de pneus global no que 

diz respeito ao volume de vendas.  

Com o objetivo de se tornar mais competitiva no mercado onde se insere, a CMIP 

investe no desenvolvimento constante de novos processos de produção de pneus, bem 

como no estudo de diferentes materiais, para produção de pneus com características que 

lhes permitam ser mais competitivos perante os seus concorrentes. Para além disto, 

apresenta uma preocupação constante no que concerne à otimização e melhoria dos seus 

próprios processos produtivos.  
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Para implementar uma filosofia que vise a melhoria contínua dos seus processos, 

a empresa CMIP, apercebe-se cada vez mais das vantagens, bem como da própria 

importância da organização do seu sistema produtivo. Neste sentido, este projeto vai de 

encontro às necessidades da empresa CMIP, ao se proceder à organização da produção 

do sistema produtivo da empresa CMIP. O processo produtivo onde se vai realizar o 

estudo e implementar melhorias, utilizando ferramentas lean manufacturing, foi 

proposto pela própria empresa. Este processo é responsável pelo fabrico de um dos 

principais componentes do pneu - o talão -, situa-se no departamento II (Preparação) da 

fábrica e é denominado como “construção de talões”. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é melhorar a organização da produção do processo 

de construção de talões na empresa Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A., 

através da aplicação de conceitos e ferramentas inerentes ao paradigma lean 

manufacturing.  

No que diz respeito aos objetivos parciais, pretende-se, na fase inicial do projeto, 

efetuar uma análise detalhada à secção de construção de talões, de modo a que os 

problemas existentes sejam devidamente identificados. As ferramentas que se 

pretendem utilizar para fazer esta análise e diagnóstico são o Value Stream Mapping 

(VSM) e o Waste Identification Diagram (WID). De seguida, e em função dos 

problemas identificados, pretende-se determinar que ferramentas do paradigma lean 

manufacturing melhor se adequam à melhoria da área em estudo.  

O objetivo parcial seguinte é a elaboração de propostas de melhoria para o 

processo em estudo, em termos de organização da produção, e, sempre que possível, 

implementar essas melhorias. Essas propostas de melhoria passam implementação do 

método SMED que visa a redução do tempo de setup e a aplicação das metodologias 5 

S e gestão visual com o intuito de se proceder a uma organização do posto de trabalho e 

normalização do trabalho. Por último, é necessário realizar uma análise dos resultados 

obtidos, para quantificar benefícios e verificar se coincidem com os valores esperados.  
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1.3 Metodologias de investigação 

As metodologias de investigação têm como fundamento servir de base para o 

desenvolvimento de um projeto de investigação, desde a sua fase inicial até à sua fase 

de conclusão. Geralmente um processo de investigação inicia-se com a formulação do 

tópico da investigação. Posteriormente é necessário fazer a revisão da literatura sobre o 

tópico definido, o planeamento da investigação, a recolha e análise de dados e por 

último é necessário proceder à escrita do relatório, o qual tem como objectivo descrever 

o trabalho realizado (Tereso, 2010).  

No âmbito de metodologias de investigação, a pergunta que se coloca para a 

realização deste trabalho é a seguinte. A aplicação de princípios lean manufacturing, 

contribui para racionalizar e organizar o sistema de produção, bem como 

aumentar a competitividade de uma empresa produtora de pneus? 

Com o objetivo de se responder à pergunta de investigação colocada foi realizado 

este trabalho. O presente trabalho foi realizado por uma equipa constituída pelo autor, 

bem como por pessoas de várias áreas e departamentos que de forma direta ou indireta 

integraram a equipa de trabalho deste projeto. Tendo em conta que o autor do presente 

trabalho adotou uma postura colaborativa e interventiva com as restantes partes 

integrantes do projeto, pode-se classificar a estratégia que foi utilizada para a elaboração 

deste trabalho como metodologia action research (investigação ação). 

A estratégia investigação ação foi utilizada pela primeira vez por Lewin no ano de 

1946. De uma forma simples a metodologia investigação ação tem como base o 

princípio “aprender fazendo”. Um grupo de pessoas identificam um problema, realizam 

ações para o resolver, analisam os resultados que derivaram da aplicação das medidas 

implementadas e caso não se encontrem satisfeitos com os resultados, realizam o ciclo 

novamente, até obterem os resultados esperados (O'Brien, 1998). 

Embora a metodologia investigação ação tenha sido alvo de diferentes 

interpretações, esta encontra-se particularmente dirigida para a transferência de 

tecnologia – ação e os pontos principais que são comuns às várias interpretações 

destacam-se de seguida. Esta estratégia tem como fundamento a investigação de uma 

forma ativa e não no sentido de investigação da ação. Requer o envolvimento de 

trabalhadores juntamente com o investigador, formando um ambiente colaborativo entre 
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ambos. Apresenta uma natureza iterativa dos processos de diagnóstico, planeamento, 

ação e avaliação. A Figura 1 apresenta uma representação do processo investigação 

ação.  

 

Figura 1 - Processo iterativo da estratégia investigação ação (Saunders et al., 2007) 

A estratégia investigação ação é um processo iterativo, onde se inclui o 

diagnóstico, o planeamento, a ação e a avaliação. O processo de diagnóstico consiste na 

recolha e análise de dados. O planeamento envolve a decisão sobre as ações a tomar 

perante as conclusões geradas pelo processo de diagnóstico. A ação requer a 

implementação das ações planeadas. A avaliação tem como objetivo analisar se através 

da implementação das ações, foram atingidos os resultados esperados.  

Esta estratégia distingue-se das outras abordagens pela ênfase na ação, na 

promoção de “mudança” na organização. Adequa-se portanto, a respostas a perguntas 

iniciadas por “como” (Saunders et al., 2007). 
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1.4 Estrutura do relatório 

A estrutura do presente relatório é composta por sete capítulos. O capítulo 1 

dedica-se à introdução do trabalho e apresenta o enquadramento, os objetivos e a 

metodologia de investigação que foi utilizada.  

No capítulo 2 é realizada uma revisão crítica da literatura sobre o paradigma lean 

manufacturing, com partícula ênfase nas técnicas/ferramentas mais relevantes no 

contexto do presente trabalho. 

A descrição da empresa, na qual foi realizado este projeto, é apresentada no 

capítulo 3. São apresentados os produtos fabricados na Continental Mabor – Indústria 

de Pneus S.A., bem como os clientes que apresentam maior influência no volume de 

vendas. 

O capítulo 4 começa com uma breve descrição sobre o sistema de produção geral 

da empresa. Segue-se uma análise detalhada e aprofundada, recorrendo às ferramentas 

Value Stream Mapping (VSM) e Waste Identification Diagram (WID), da área afeta ao 

processo de construção de talões, situado no departamento II (preparação) da fábrica. 

Por último, são apresentados os problemas que foram identificados na referida fase de 

análise. 

Depois de identificados os problemas da secção da construção de talões, são 

sugeridas, no capítulo 5, as propostas de melhoria utilizando como base as ferramentas 

disponibilizadas pela filosofia lean manufacturing, que visam solucionar os problemas e 

assim melhorar o desempenho do sistema de produção. 

No capítulo 6 procede-se a uma validação dos resultados esperados/obtidos. Neste 

capítulo serão apresentados os resultados que se esperam obter com a implementação 

das melhorias propostas no capítulo anterior e é ainda efetuada uma análise crítica 

desses mesmos resultados. 

Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões retiradas da 

realização deste trabalho e são ainda sugeridas ações a tomar como trabalho futuro, com 

vista à melhoria do processo de produção em estudo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma vez que, o presente trabalho tem como objetivo explorar a organização da 

produção utilizando ferramentas lean manufacturing, neste capítulo será realizada uma 

revisão e descrição da filosofia lean manufacturing, bem como das ferramentas que 

podem ser utilizadas para eliminar os desperdícios identificados por esta filosofia. As 

ferramentas lean manufacturing que vão ser alvo de estudo nesta dissertação serão o 

Value Stream Mapping (VSM), Kaizen, 5 S, gestão visual, normalização do trabalho, 

Single Minute Exchange of Die (SMED) e sistemas pull. 

 

2.1 Lean manufacturing 

Para explicar os fundamentos que estão por detrás do paradigma lean 

manufacturing, é necessário introduzir os conceitos de produção em massa, produção 

artesanal e ainda o Toyota Production System (TPS). 

Antes da introdução do paradigma de produção em massa, as empresas 

fabricavam os seus produtos através da produção artesanal. A produção artesanal 

consistia no fabrico de produtos desde o seu início até à sua conclusão, pelas mesmas 

pessoas de uma forma manual e artesanal. Para isto, era necessário dispor de 

trabalhadores com elevados níveis de especialização, isto é, com conhecimentos 

suficientes para realizarem todas as tarefas necessárias para o fabrico de um dado 

produto.  

Neste tipo de produção, as ferramentas que se utilizam para fabricar um produto 

com as especificações que o cliente necessita, caracterizam-se pela sua simplicidade e 

flexibilidade (Womack et al., 1990). No entanto, os produtos fabricados de forma 

artesanal, não se regem por padrões de normalização dos seus componentes, e portanto 

cada produto fabricado de forma artesanal pode ser considerado único, não há dois 

produtos iguais.  

A produção baseada no conceito de produção artesanal permite fabricar uma 

elevada variedade de produtos, em quantidades reduzidas. No entanto, como as 
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quantidades de produto oferecidas por este tipo de produção são muito baixas e por sua 

vez, os custos de produção por unidade produzida são muito elevados, Henry Ford 

sentiu necessidade de desenvolver um novo paradigma com o objetivo de contornar 

estas desvantagens.  

Com o intuito de tornar a sua empresa mais competitiva, Henry Ford projetou o 

modelo T, de modo a que este pudesse ser fabricado de forma fácil, rápida e a baixo 

custo. O modelo T era constituído por componentes fáceis de montar e podia ser 

produzido de forma normalizada. As novas técnicas de Ford permitiriam reduzir os 

custos drasticamente ao mesmo tempo que aumentavam a qualidade dos produtos. A 

este sistema inovador, Ford designou de produção em massa (Womack et al., 1990). 

Até então cada operador podia montar vários componentes ou equipamentos num 

veículo. Com a introdução do paradigma de produção em massa, os trabalhadores 

passaram a ficar associados a um único posto de trabalho e apenas desempenhavam uma 

tarefa nos veículos que lhes chegavam através do transportador da linha de montagem. 

A linha de montagem em que os produtos se moviam continuamente (moving 

assembly line), não foi o elemento chave da produção em massa, mas sim a 

permutabilidade dos componentes e a simplicidade com que se montavam os mesmos 

(Womack et al., 1990). Estas foram as inovações de produção que tornaram a linha de 

montagem possível e que permitiram a Ford elevadas vantagens sobre a sua 

concorrência.  

Com a introdução do paradigma de produção em massa, que veio substituir de 

certa forma a produção artesanal, o conceito de produção passou de pequenas oficinas 

com pessoas com um elevado nível de especialização para linhas de produção com 

equipamento dedicado para o produto, em que o nível de especialização dos 

trabalhadores era baixo. Devido aos resultados favoráveis apresentados pela produção 

em massa da Ford, também a indústria europeia decidiu apostar neste conceito de 

produção e instalar na Europa, fábricas de produção em massa para os seus automóveis.  

Para o Japão, o período pós segunda guerra mundial traduziu-se numa grande 

escassez de recursos disponíveis, nomeadamente para a indústria automóvel. Ao mesmo 

tempo as indústrias de construção automóvel, norte americanas e europeias, que tinham 

adotado a produção em massa dispunham de elevada capacidade de produção e de 

elevadas quantidades de recursos. Assim, eram capazes de, produzir veículos em 
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quantidades muito superiores às produzidas pela indústria automóvel japonesa. No 

entanto, ofereciam pouca diversidade de produtos, recorriam a processos de fabrico 

muito complexos e pouco flexíveis, que limitavam a sua capacidade de se adaptarem ao 

mercado. 

Embora a produção em massa desenvolvida por Henry Ford já utilizasse alguns 

conceitos como as linhas de produção, a minimização dos deslocamentos dos 

trabalhadores e as preocupações com a ergonomia, apresentava ainda graves problemas 

como os elevados níveis de stocks e limitada variedade de produtos.  

Com as expectativas dos clientes a crescerem, houve a necessidade de se 

diversificar os produtos, o que originou grandes níveis de stock ao longo do processo e 

o aparecimento de complexos e burocráticos sistemas de controlo da produção e da 

qualidade (Barreiro, 2010). Devido às limitações impostas pela produção em massa, 

tornou-se necessário desenvolver uma metodologia que permitisse conjugar as 

vantagens da produção em massa com a produção artesanal, e que, ao mesmo tempo 

contornasse os custos elevados da primeira e a reduzida flexibilidade da segunda 

(Almeida, 2010).  

Para fazer face às crescentes dificuldades impostas pelo mercado, a fábrica da 

Toyota teve necessidade de desenvolver um sistema, que com pouca disponibilidade de 

recursos permitisse oferecer uma elevada variedade de produtos com qualidade, a 

preços competitivos. Este sistema foi designado de Toyota Production System (TPS), e 

baseia-se essencialmente na eliminação do desperdício (ver secção 2.2) e na orientação 

para o cliente e para as suas necessidades (Womack et al., 1990). 

Womack, Jones e Roos, no livro The Machine That Changed The World 

(Womack et al., 1990), tendo base o TPS, introduziram o conceito de lean 

manufacturing, que não é mais do que a designação ocidental do TPS, desenvolvido 

para se adaptar às realidades de outros mercados. Lean manufacturing, pode ser 

traduzido à letra como produção magra. Produção magra porque utiliza menos recursos 

quando comparada com a produção em massa, ou seja, utiliza menos materiais, requer 

menos investimento, utiliza um menor nível de stock, necessita de menos espaço e 

utiliza menos pessoas. 



CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

       
10    10 

 

Conforme anteriormente referido, um dos princípios básicos da filosofia lean 

manufacturing consiste na identificação e posterior eliminação dos desperdícios. Na 

próxima secção o conceito de desperdício será devidamente detalhado.  

 

2.2 Desperdícios 

Segundo Taiichi Ohno (1988), o desperdício representa qualquer atividade que 

consome recursos, que por sua vez levam a um aumento dos custos de produção e que 

no final não vão contribuir para aumentar o valor que o cliente tem que pagar pelo 

produto. Desperdício existe em todos os níveis de uma organização. De uma forma 

geral, desperdícios podem ser definidos como sendo qualquer atividade que utiliza 

recursos, mas não acrescenta qualquer valor ao produto (Almeida, 2010). Estes 

desperdícios vão, em última instância, contribuir para que o cliente pague mais pelo 

produto (Carreira, 2005).  

Os produtos devem ser produzidos com características que satisfaçam as 

necessidades de utilização por parte do cliente. As atividades que contribuem para 

adicionar as características desejadas pelo cliente são classificadas como atividades que 

acrescentam valor ao produto. As restantes atividades que são realizadas e não 

contribuem para aumentar o valor do produto são desnecessárias e portanto devem ser 

eliminadas (Carreira, 2005).  

Para se proceder à identificação de desperdícios numa empresa é necessário 

classificar todas as atividades existentes de modo a distinguir as que acrescentam valor 

das que não acrescentam valor ao produto do ponto de vista do cliente (Ortiz, 2006).  

Taiichi Ohno publicou o livro “Toyota Producyion System: Beyond Large-Scale 

Production” (Ohno, 1988), no qual identificou os sete tipos de desperdícios que a 

aplicação de lean manufacturing visa eliminar. A representação dos sete desperdícios 

encontra-se na Figura 2. 
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Figura 2 - Sete desperdícios (Lima, 2009) 

Defeitos: Produtos com defeito são aqueles que não verificam os requisitos de 

qualidade impostos pelos responsáveis da qualidade do produto (Ortiz, 2006). A não 

conformidade com estes requisitos pode implicar a rejeição do produto pelo cliente e/ou 

a necessidade de voltar a submeter estes produtos a processos produtivos para introduzir 

nos mesmos, as características que inicialmente os inviabilizaram.  

O fabrico de produtos com defeito leva a um aumento nos custos de produção 

para a empresa, já que foi necessária a utilização de materiais, equipamentos e pessoas 

e, no final estes produtos não podem ser vendidos e vão dar origem a retrabalho ou na 

pior das hipóteses, são mesmo descartados (sucata). Torna-se assim óbvia a necessidade 

de identificar as razões que levam à produção de artigos com defeito e propor ações que 

tenham como objetivo a resolução dos problemas identificados. 

Excesso de Stock: Os stocks são a acumulação de matérias-primas, produtos em 

vias de fabrico ou produtos acabados em qualquer parte do processo produtivo (Ortiz, 

2006). Níveis excessivos de stock ajudam a esconder outros desperdícios e outros tipos 

de problemas que podem existir num sistema produtivo. Ao se reduzirem os níveis de 

stock, os problemas que se encontravam escondidos podem ser realçados e podem ser 

tomadas ações com vista à sua resolução (Abdullah, 2003). A Figura 3 apresenta um 

esquema representativo dos problemas que podem estar associados ao desperdício de 

excesso de stock. 
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Figura 3 - Representação dos problemas associados ao excesso de stock (Ferreira, 2006) 

Os excessos de stock podem ter como base, várias causas, como por exemplo, 

desequilíbrios na capacidade de diferentes processos ao longo do processo produtivo, 

problemas de qualidade dos produtos, equipamentos indisponíveis e ainda tempos de 

preparação de máquinas muito elevados. 

Sobreprodução: O desperdício da sobreprodução encontra-se diretamente 

relacionado com a produção de quantidades superiores às que são necessárias e antes de 

serem precisas (Ortiz, 2006). De uma forma geral, através da sobreprodução são 

fabricadas quantidades de produto quando estas não são necessárias, levando a níveis de 

stock excessivos (Hines et al., 2010). 

A sobreprodução é considerada pelos autores Abdullah (2003) e The Productivity 

Development Team (1998) como sendo o pior dos sete desperdícios, já que tende a 

originar, pelo menos, um outro importante desperdício muito comum nas empresas, 

nomeadamente o excesso de stock. Do desperdício da sobreprodução resultam fluxos 

irregulares de materiais e informação, bem como excesso de stocks intermédios e de 

produto acabado (Pinto, 2008).  

Existem várias formas de eliminar o desperdício da sobreprodução, uma delas é 

diminuindo o tamanho dos lotes de produção. A redução dos tamanhos dos lotes deve 

ser realizada ao mesmo tempo que os tempos de preparação das máquinas também são 

minimizados (Abdullah, 2003).  

Os tempos de preparação das máquinas refletem-se diretamente na capacidade que 

um sistema de produção tem para responder mais ou menos rapidamente às flutuações 

da procura. Esta capacidade é normalmente designada como flexibilidade. Quanto 

menor for o tempo de preparação das máquinas, mais fácil e rápido será realizar a 
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mudança de um artigo para outro e maior vai ser a flexibilidade do sistema de produção. 

Com isto a empresa consegue mais rapidamente responder às oscilações que podem 

advir da procura, o que leva a que a empresa possa reduzir os tamanhos dos lotes de 

produção, de forma a só produzir as quantidades pedidas pelos clientes. 

Para além dos tempos de preparação das máquinas elevados podem ainda existir 

outras causas que levam ao desperdício da sobreprodução, nomeadamente as razões 

associadas à produção de quantidades superiores dos produtos para prevenir possíveis 

avarias que possam ocorrer nas máquinas e ainda a ocorrência frequente de produção de 

produtos com defeito (Ortiz, 2006). 

Esperas: Período de tempo, em que os recursos não estão disponíveis, quando 

necessários (Hines et al., 2010). Isto acontece quando há recursos que não são utilizados 

por se encontrarem à espera de outros recursos. As causas que podem levar a este tipo 

de desperdício podem ser, entre outros, a falta de balanceamento dos processos, falta de 

material, avarias, tempos longos de preparação das máquinas e má comunicação. 

Sobre-processamento: As atividades que se traduzem em sobre-processamento 

são operações realizadas no processo produtivo, mas que de facto não são necessárias 

para o processamento do produto e, desta forma, não acrescentam qualquer valor ao 

produto final. Este desperdício, em particular, tem como causa principal a falta de 

normalização da sequência do processo de fabrico do produto (Ortiz, 2006).  

O sobre-processamento pode ainda ser causado pela utilização de ineficientes 

ferramentas de trabalho ou ineficiente desenvolvimento do produto (Barreiro, 2010). 

Estes podem levar à realização de operações adicionais, que vão contribuir para o 

aumento dos custos de produção da empresa. 

Movimentos: Os movimentos desnecessários de pessoas consistem em todos os 

movimentos que os operadores executam durante a realização das atividades inerentes 

ao processo e que não acrescentam valor ao produto (Womack et al., 1996). Este tipo de 

desperdício geralmente encontra-se relacionado com a falta de organização do posto de 

trabalho, nomeadamente quando as ferramentas e materiais necessários não possuem 

um local de armazenamento apropriado e não se encontram devidamente identificados.  

Transporte: A atividade de transporte é necessária para movimentar materiais de 

um local para outro, mas resulta em tempos perdidos, recursos consumidos e custos 

acrescidos. Caracteriza-se por isso como sendo uma atividade que não acrescenta 
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qualquer valor ao produto, ou seja é um desperdício e, como tal, deve ser eliminada 

(Hines et al., 2010). Este tipo de desperdício pode ter como causa a existência de um 

layout inapropriado, que apresente distâncias muito grandes entre os postos de trabalho. 

 

2.3 Paradigma lean manufacturing 

A aplicação da filosofia lean manufacturing visa a eliminação dos desperdícios 

dentro de uma organização, ao mesmo tempo que investe na simplificação dos 

processos necessários para desenvolver um produto. A implementação deste paradigma 

assenta fundamentalmente em cinco passos. Estes representam um ciclo contínuo e 

encontram-se apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4 - Paradigma lean manufacturing 

Especificar valor: Neste passo são identificadas as características que o produto 

necessita de ter para assegurar a funcionalidade desejada e as expectativas do cliente 

(Hines et al., 2010). Características ou atributos que, do ponto de vista do cliente, não 

adicionem qualquer valor ao produto, são desnecessários. Se existirem significam que o 

produto e/ou o processo devem ser alvo de melhoria (Womack et al., 1996). 

Identificar a cadeia de valor: Cadeia de valor é representada por todos os 

processos necessários para uma empresa entregar um produto ao seu cliente (Pinto, 

2008). Os processos que caracterizam a cadeia de valor envolvem todas as atividades 
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necessárias, desde que o pedido chega à empresa até que o produto final é expedido. 

Sendo assim, a cadeia de valor inclui os processos que desenvolvem, produzem e 

entregam os resultados esperados.  

Fluxo: Organiza-se os processos englobados na cadeia de valor identificada 

segundo um fluxo contínuo. Para isto, é necessário eliminar os processos que não 

acrescentem valor, tornando o processo o mais fluído possível (Pinto, 2008).  

Puxar (pull): O princípio base de um sistema pull consiste em produzir só o que é 

necessário, quando for necessário (Silva, 2008). Desta forma, não se acumulam 

elevados níveis de stock ao longo do processo de produção nem nos armazéns (Pinto, 

2008). 

Perseguir a perfeição: A situação ideal seria atingir a perfeição. A perfeição não é 

mais do que a eliminação de todos os desperdícios dentro de uma organização, para 

garantir que só as atividades que realmente acrescentam valor estejam presentes na 

cadeia de valor de determinado produto (Hines et al., 2010). Para alcançar a situação 

ideal é necessário assumir um compromisso que tenha como objetivo melhorar 

constante e continuamente os processos e eliminar as atividades desnecessárias, que não 

acrescentam valor ao produto (Pinto, 2008). 

 

2.4 Ferramentas e técnicas lean manufacturing 

Neste subcapítulo pretende-se apresentar algumas ferramentas e técnicas 

associadas ao paradigma lean manufacturing, que permitem a identificação e 

eliminação dos desperdícios referidos. As ferramentas e técnicas que vão ser alvo, por 

parte do autor, de uma revisão bibliográfica são o Value Stream Mapping (VSM), Waste 

Identification Diagram (WID), kaizen, 5S, gestão visual, normalização do trabalho e 

Single Minute Exchange of Die (SMED). No último subcapítulo proceder-se-á a uma 

análise crítica da bibliografia consultada. 
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2.4.1 Value Stream Mapping (VSM) 

O Value Stream Mapping (VSM) é uma ferramenta lean manufacturing que tem 

como principal objetivo diferenciar as atividades que acrescentam das que não 

acrescentam valor no sistema de produção de uma organização. Esta ferramenta, como o 

próprio nome indica, é uma representação da cadeia de valor de um sistema de 

produção. Inclui todos os processos inerentes a um sistema de produção, desde que é 

recebida uma encomenda (ou uma ordem de produção) até que esta é entregue ao 

cliente. Identifica todas as atividades necessárias para garantir a entrega do produto ao 

cliente, de forma a satisfazer as necessidades do mesmo (Womack et al., 1996). A 

Figura 5 apresenta os símbolos que representam a informação necessária para a 

construção de um VSM. 

 

Figura 5 - Símbolos do VSM (Rother et al., 1999) 

Este método passa por representar os fluxos de informação e de materiais dentro 

da organização. A Figura 6 apresenta uma imagem representativa de um exemplo de um 

VSM. O VSM que é utilizado como exemplo apresenta 5 processos produtivos. Para 

cada processo produtivo é destacado o tempo de ciclo, o tempo de preparação da 

máquina, o tamanho do lote produzido, o tempo disponível e a taxa de utilização da 

máquina. A imagem em forma de triângulo representa as quantidades de WIP existentes 

entre os processos. São ainda diferenciados os processos que acrescentam valor dos que 

não acrescentam valor ao produto. 
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Figura 6 - Exemplo de um VSM (Rother et al., 1999) 

Ao se diferenciarem as atividades que acrescentam valor das que não acrescentam 

valor é possível localizar as áreas/processos que apresentam maiores desperdícios, para 

posteriormente se proceder à sugestão e implementação de melhorias que visem a 

eliminação desses mesmos desperdícios. 

A realização de um VSM compreende quatro passos fundamentais (Rother et al., 

1999). Estes são apresentados de seguida, na Figura 7.  

 

Figura 7 - Etapas para a construção de um VSM 

Inicialmente é necessário definir qual o produto a analisar ou família de produtos. 

Para realizar este passo, pode-se utilizar um diagrama de Pareto, para definir qual o 

produto ou família de produtos a analisar no VSM. Através do diagrama de Pareto, 

pode-se facilmente identificar qual o produto ou família de produtos que têm um maior 

impacto nas vendas de uma empresa.  
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O segundo passo consiste na construção do VSM correspondente ao estado atual 

da empresa. Para isto, é necessário identificar e caracterizar todos os processos 

utilizados para se fabricar o produto ou família de produtos que se está a estudar. Depois 

de construído o VSM é necessário, com base no mesmo, analisar e identificar os 

desperdícios existentes para se proceder à tomada de decisões sobre as ações a 

implementar, com vista à eliminação dos desperdícios. As ações a serem tomadas estão 

diretamente relacionadas com a aplicação das ferramentas lean manufacturing que mais 

se adequam à situação em análise permitindo assim eliminar os desperdícios 

identificados. 

O passo seguinte é a construção de um novo VSM representativo do sistema de 

produção que se pretende obter, através da implementação de ferramentas lean 

manufacturing que visem eliminar os desperdícios identificados no VSM do estado 

actual da empresa.  

O quarto e último passo, passa pela construção de um plano de implementação de 

melhorias utilizando as ferramentas lean manufacturing acordadas anteriormente. 

Posteriormente é necessário atualizar o VSM de acordo com a situação atingida através 

da implementação das ferramentas lean manufacturing. Finalmente, torna-se necessário 

realizar um balanço do trabalho desenvolvido e proceder a uma comparação dos 

resultados obtidos com os resultados esperados. 

 

2.4.2 Waste Identification Diagram (WID) 

O Waste Identification Diagram (WID) é um diagrama que tem como objetivo 

complementar a informação fornecida através de um VSM. A construção de um WID 

utiliza dois tipos de símbolos (blocos e setas) cuja dimensão física fornece informação 

visual imediata sobre alguns aspectos/indicadores importantes do sistema que está a ser 

moldado.  

Um WID permite visualizar de forma rápida o tempo de atravessamento, o esforço 

de transporte, os tempos de preparação das máquinas, a quantidade de produtos em 

curso de fabrico, o tempo de ciclo dos processos, entre outros (Sá J. C., 2010). A Figura 

8 apresenta o formato dos blocos que são utilizados para compilar a informação 

recolhida do sistema de produção no diagrama WID. 



 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  
 19 

 

 

Figura 8 - Informação incluída num bloco do WID (Sá et al., 2011) 

A altura do bloco corresponde ao valor do Takt Time (TT) e a altura da parte 

verde representa o tempo de ciclo (TC) do processo/posto que esse bloco representa. O 

comprimento do bloco corresponde à quantidade de Work In Process (WIP) observado a 

montante do processo e a profundidade representa o tempo que é necessário para 

preparar a máquina, quando se procede a mudanças de artigos (Sá et al., 2011). Os 

símbolos que representam os fluxos existentes entre os processos são apresentados na 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Representação de transportes (Sá et al., 2011) 

Os símbolos utilizados para representar os transportes entre postos ou estações de 

trabalho são setas. Dependendo do valor de esforço que um dado transporte necessita, a 

largura da seta pode ser maior ou menor, consoante, o esforço seja maior ou menor, 

respetivamente (o comprimento das setas é sempre o mesmo).  

O valor do esforço correspondente ao transporte que é necessário realizar pode ser 

expresso em diferentes unidades, em função do que for adequado ao processo em 

estudo. Nos exemplos anteriores (ver Figura 9), as unidades que foram consideradas 

para quantificar o valor representativo do esforço são o produto da quantidade 

transportada em quilogramas num determinado intervalo de tempo, neste caso por dia, 
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pela distância em metros percorrida durante esse transporte. A segunda situação 

considera o custo que é necessário suportar para se proceder aos transportes necessários 

durante um determinado intervalo de tempo, nesta situação é considerado um mês. 

 

2.4.3 Kaizen 

A metodologia kaizen é um dos principais fundamentos da filosofia lean 

manufacturing (Green et al., 2010). Kaizen é o termo em japonês para a metodologia 

que visa a realização de atividades de melhoria para a criação de valor e a eliminação de 

desperdícios, designada em português por melhoria contínua (Melton, 2005). Melhoria 

contínua, como o próprio nome indica, visa a melhoria dos processos de forma 

progressiva e contínua (Ohno, 1988). A Figura 10 apresenta os princípios que estão na 

base da metodologia kaizen. 

 

Figura 10 - Metodologia kaizen (Pinto, 2008) 

A metodologia kaizen procura a melhoria contínua dos processos em busca da 

perfeição (Melton, 2005). Esta ferramenta tem como base a integração de atividades que 

sejam realizadas regularmente, as quais tenham como foco a identificação e eliminação 

de desperdícios, construção de standards e obtenção de um espaço de trabalho limpo e 

organizado 

Em 1950, W. Edwards Deming introduziu uma ferramenta que traduz os passos 

necessários para se proceder à implementação de um programa de melhoria contínua 

(Pinto, 2008). Esta ferramenta é conhecida por ciclo PDCA, que significa uma 

metodologia cíclica que incorpora os processos de planeamento, implementação, 

verificação e ação. A Figura 11 pretende demonstrar a relação existente entre a 
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aplicação do ciclo PDCA com a busca pela melhoria contínua, traduzida pela filosofia 

lean manufacturing. 

 

Figura 11 - Melhoria contínua com o ciclo PDCA (Pinto, 2008) 

O planeamento define e estabelece a estratégia que será utilizada para identificar 

os problemas e planear as ações de forma a atingir os resultados esperados. A estratégia 

tem a ver também com a obtenção do modelo organizacional correto e contar com as 

pessoas certas para fazem parte da melhoria dos processos (Hines et al., 2010). 

A etapa da implementação consiste na execução das atividades planeadas na etapa 

anterior. Para a realização desta etapa é necessário que todas as pessoas estejam 

envolvidas e consciencializadas das atividades que é necessário efetuar para se 

implementar o plano estabelecido (Hines et al., 2010). 

Na etapa da verificação procede-se a uma monitorização da implementação das 

ações definidas e são avaliados os resultados obtidos. Nesta fase é realizado um balanço 

no sentido de comparar os resultados obtidos com os esperados. Para isto é necessário 

identificar quais os objetivos que foram cumpridos através da implementação das ações 

e quais os objetivos que não foram atingidos. 

A quarta etapa designa-se de ação, onde são revistas as ações que foram tomadas 

nas etapas anteriores e garantir que estas são cumpridas. Para isto, é necessário proceder 

à padronização das ações implementadas (Barreiro, 2010). Nesta fase são também 

identificados os resultados que não foram atingidos através das medidas anteriormente 

implementadas, e proceder novamente à realização das etapas do ciclo PDCA, para 

garantir a tomada de ações no sentido de se atingir os resultados esperados, que não 

foram cumpridos neste ciclo. 
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2.4.4 Metodologia 5S 

A metodologia 5S é uma das ferramentas utilizadas para incutir a melhoria 

contínua de uma forma sequenciada e gradual nas empresas (Abdullah, 2003). Os 5S 

consistem numa metodologia que engloba cinco atividades, utilizadas para construir um 

espaço de trabalho organizado e adequado segundo os princípios lean manufacturing 

(Melton, 2005).  

A implementação da metodologia dos 5S é realizada em cinco passos, cada um 

caracterizado por uma palavra japonesa começada pela letra S. As etapas consistem na 

eliminação (Seiri) dos materiais desnecessários ao posto de trabalho, organizar (Seiton) 

os materiais indispensáveis, limpar (Seiso) a área, normalizar (Seiketsu) e manter 

(Shitsuke) o local limpo e organizado. A Figura 12 apresenta uma imagem 

representativa das etapas que constituem o método 5 S. 

 

Figura 12 - Etapas do método 5 S (Nogueira, 2010) 

Eliminar (Seiri): o primeiro passo, ou seja, o primeiro S consiste em eliminar 

todos os materiais e ferramentas desnecessárias do espaço de trabalho (Ortiz, 2006). A 

acumulação de materiais desnecessários ao posto de trabalho pode ter várias causas. 

Duas delas são a inovação tecnológica e a introdução de novas características nos 

produtos. Isto pode levar à substituição de materiais antigos por novos materiais e a 

adição de novas ferramentas. Se ao se proceder a estas alterações não se retirar os 

materiais e ferramentas que se vão tornando obsoletos ao longo do tempo, estes vão se 

acumulando no posto de trabalho levando à desorganização do mesmo. 

 

Organizar (Seiton): depois de identificados os materiais e ferramentas 

desnecessários, é preciso definir e arrumar os materiais, que são indispensáveis à 

realização das operações alocadas ao posto de trabalho, corretamente. Para isto, pode 

ser necessário recorrer a armários e sistemas adequados para arrumar os materiais e 

fazer com que estes estejam acessíveis quando necessários. Os locais definidos para 
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colocar os materiais devem estar devidamente identificados, bem como os próprios 

materiais. Para além disto, deve ainda estar definido qual a quantidade que deve estar 

disponível de cada material. Todos os materiais que se encontram no local de trabalho 

devem estar identificados.  

 

Limpar (Seiso): limpar e definir regras para manter a área de trabalho limpa. A 

limpeza do posto de trabalho, bem como das máquinas é importante porque ajuda a 

detetar problemas/avarias de forma mais fácil e rápida. Um local de trabalho limpo e 

organizado transmite a ideia de que naquele local se procura fabricar produtos com 

qualidade (Pinto, 2008).  

 

Normalizar (Seiketsu): definir normas e padrões segundo os parâmetros 

definidos. Todos os materiais e ferramentas que foram identificados como necessários 

devem ter um local apropriado e definido no posto de trabalho. Neste passo é 

importante dar formação aos operadores, para estes terem conhecimento de como é que 

deve estar o espaço de trabalho e em que locais é que devem colocar todos os materiais 

inerentes ao posto de trabalho.  

A normalização do posto de trabalho faz com que seja mais fácil para os 

operadores identificarem possíveis situações anómalas. A aplicação da ferramenta 

gestão visual (ver secção 2.4.5) juntamente com os 5S ajuda a tornar a organização do 

posto de trabalho mais simples e intuitiva.  

 

Manter (Shitsuke): o passo mais difícil de concretizar é manter o posto de 

trabalho segundo os padrões e normas definidas (Ortiz, 2006). Neste ponto, torna-se 

necessário controlar e monitorizar se as regras estipuladas estão a ser cumpridas. Para 

isto, é necessário realizar auditorias periodicamente aos postos de trabalho para verificar 

se o posto de trabalho está de acordo com o normalizado. 

A implementação dos 5S ajuda os operadores a identificarem a desordem no 

processo através da consciencialização que advém de terem um posto de trabalho 

organizado (Fujimoto, 1999). A aplicação dos 5 S proporciona ao local de trabalho uma 

imagem de um ambiente limpo, prático e seguro.  
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Ao se definir e identificar locais para todas as ferramentas do posto de trabalho, 

faz com que as ferramentas fiquem arrumadas e acessíveis para os operadores. Desta 

forma, os operadores já não necessitam de procurar as ferramentas, fazendo com que 

estes poupem tempo, que pode ser utilizado para fazerem outras tarefas. Em suma, os 5 

S melhoram as condições de trabalho para os operadores, diminuem os riscos de 

acidentes de trabalho e a ocupação excessiva de materiais que são desnecessários. 

 

2.4.5 Gestão visual 

A gestão visual é uma ferramenta lean manufacturing, onde a informação relativa 

a determinado processo ou sistema produtivo é apresentada de forma visual, através de 

sistemas simples e intuitivos que permitem às pessoas, que a vêem, obter e interpretar 

rapidamente a informação que é transmitida. Esta informação pode servir para controlar 

o processo, evitar erros e desperdícios de tempos (Pinto, 2008). 

A gestão visual tem como objetivo definir como o trabalho deve ser realizado, dar 

a conhecer as ferramentas e materiais necessários para a realização do trabalho, bem 

como a forma de as utilizar (Fujimoto, 1999). Para além destes, permite ainda informar 

o local onde todos os materiais e ferramentas devem ser armazenados e arrumados, 

determinar os níveis de stock necessários e ainda identificar os possíveis perigos e 

respetivas medidas de segurança a tomar para evitar situações de risco. 

Se a informação estiver disponível no posto de trabalho, os problemas são 

detetados e resolvidos mais rapidamente e as melhorias podem ser implementadas e 

monitorizadas mais facilmente. A gestão visual é mais imediata se a informação estiver 

disponível para um grupo de pessoas que podem partilhar essa informação e participar 

na resolução dos problemas expostos  (Hines et al., 2010). 

 

2.4.6 Normalização do trabalho 

A normalização do trabalho significa que todos os operadores devem fazer as 

tarefas da mesma forma, seguir a mesma sequência de operações e utilizar as mesmas 

ferramentas para executar cada uma das atividades (Pinto, 2008).  

A normalização do trabalho assegura que um método de trabalho se encontra 

organizado segundo a forma mais segura e eficaz. Independentemente do operador que 
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esteja a efetuar o trabalho, o tempo necessário e a sequência das operações realizadas 

para concluir o mesmo devem ser as mesmas, assim como o nível de qualidade dos 

produtos fabricados (Abdullah, 2003). Esta ferramenta quando aplicada permite 

diminuir a variabilidade do processo, através da uniformização da forma como é 

realizada o trabalho (Ortiz, 2006). 

Para se implementar a normalização do trabalho é preciso inicialmente realizar 

estudos para apurar o método mas adequado para se realizar a sequência de operações 

necessária ao fabrico de determinado produto (Hines et al., 2010). De seguida torna-se 

necessário proceder à documentação dos modos operatórios, para garantir que todos os 

operadores têm a informação necessária para realizar as operações da forma mais 

adequada e utilizando as melhores práticas. Estes documentos devem conter a sequência 

de tarefas, o material necessário e deve ainda estar definido o tempo padrão.  

A sequência das operações deve descrever de uma forma detalhada e sequencial 

todas as tarefas que devem ser realizadas no respetivo posto de trabalho. A 

referenciação das ferramentas que devem ser utilizadas para cada atividade que constitui 

o setup também deve constar nos documentos que auxiliam a execução do setup. O 

tempo padrão de cada operação indica o tempo necessário para realizar cada uma das 

tarefas, dentro das condições consideradas (Barreiro, 2010). 

 

2.4.7 Single Minute Exchange of Die (SMED) 

O tempo de preparação das máquinas é um importante fator de competitividade, já 

que tem influência direta na flexibilidade que as empresas devem ter para se adaptarem 

às variações do mercado. Quando os tempos de preparação das máquinas são elevados, 

a tendência é aumentar os tamanhos dos lotes produzidos para reduzir o número de 

vezes que é necessário proceder a mudanças nas máquinas e por conseguinte diminuir o 

tempo perdido (Shingo, 1985).  

O conjunto de operações que compõe o método de preparação das máquinas 

designa-se de setup. O tempo de setup pode ser definido como sendo o tempo que 

decorre desde que é produzido o último artigo conforme de um lote até que é fabricado 

o primeiro artigo conforme do lote seguinte. A representação da definição de tempo de 

setup é apresentada na Figura 13. 



CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

       
26    26 

 

 

Figura 13 - Representação do tempo de setup (Sebrosa, 2008) 

Uma das formas de diminuir os tempos de preparação das máquinas é através da 

metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED). O SMED foi desenvolvido por 

Shigeo Shingo (1985) e tem como objetivo reduzir o tempo de setup para valores 

inferiores a 10 minutos. O método SMED divide-se essencialmente em 3 etapas (ver 

Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Etapas que constituem o método SMED (Shingo, 1985) 

Para se proceder à realização das etapas que constituem o método SMED, Shigeo 

Shingo, no livro “A Study of the Toyota Production System from an Industrial 

Engineering Viewpoint” (Shingo, 1989), sugere a utilização de algumas técnicas que 

visam a redução do tempo de preparação das máquinas. Estas encontram-se resumidas 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Etapas de aplicação do método SMED (Shingo, 1989) 

Etapa Descrição Técnicas aplicáveis 

1 
Distinção de operações internas de 

operações externas 

 Utilização de listas de verificação; 

 Verificações de condições de 

funcionamento; 

 Melhoria dos transportes; 

2 
Conversão de operações internas em 

operações externas 

 Preparação antecipada de condições 

operacionais; 

 Padronização de funções; 

 Utilização de recursos auxiliares; 

3 
Racionalização de operações internas 

e externas 

 Racionalização de armazenamento 

e transporte de materiais e 

ferramentas; 

 Implementação de operações 

paralelas; 

 Utilização de fixadores rápidos; 

 Eliminação de ajustes finais; 

 Mecanização; 

 

Embora o método SMED seja caracterizado por 3 etapas é necessário, no entanto, 

considerar uma fase inicial denominada de preliminar. Esta fase tem como função a 

análise do método de trabalho utilizado atualmente para se realizar o setup e decompor 

o mesmo em atividades. Uma vez definidas as operações envolvidas no setup, torna-se 

necessário determinar os tempos que são necessários para realizar cada uma das 

atividades. Depois de realizada a etapa preliminar do método SMED, procede-se à 

realização das etapas que constituem este método de redução do tempo de setup.  

 

Etapa 1 – Distinguir operações internas de operações externas: 

Esta fase consiste em classificar as operações que constituem o setup em 

operações internas (operações realizadas com a máquina parada) e operações externas 

(operações realizadas com a máquina em funcionamento). Para isto, é necessário 

analisar previamente o processo de preparação da máquina, para posteriormente se 
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proceder à identificação e classificação de todas as operações envolvidas, como sendo 

internas ou externas (Shingo, 1985). 

As técnicas que podem ser aplicadas nesta fase são a utilização de listas de 

verificação, verificações das condições de funcionamento e melhorias dos transportes 

(ver Tabela 1). As listas de verificação servem para identificar todos os elementos que 

são relevantes para a execução de uma operação. As verificações de condições de 

funcionamento têm como propósito assegurar que os elementos necessários se 

encontram disponíveis e operacionais. A melhoria dos transportes visa otimizar as 

movimentações de materiais e ferramentas necessários. 

 

Etapa 2 – Converter operações internas em externas: 

Nesta etapa é esperado que seja realizada uma análise das operações que foram 

inicialmente classificadas como internas e externas. Se, algumas das operações que 

foram classificadas como internas não necessitam de facto que a máquina esteja parada 

para serem executadas, então são transformadas em operações externas. 

No que diz respeito a técnicas, nesta fase é possível recorrer à preparação 

antecipada de condições operacionais, padronização de funções e utilização de recursos 

auxiliares. A antecipação de operações consiste na preparação de recursos necessários 

antes de se executar o setup, enquanto a máquina se encontra em funcionamento. A 

padronização de funções permite fazer com que, nas mudanças de um produto para 

outro, as actividades a realizar sejam as mínimas possíveis. A utilização de recursos 

auxiliares tem como objetivo realizar operações fora da máquina, quando estas 

anteriormente só podiam ser realizadas na máquina. 

 

Etapa 3 – Racionalização de operações internas e externas: 

A realização desta etapa consiste na racionalização das operações que foram 

classificadas como internas e externas de um setup. Para isto, é necessário proceder a 

uma análise detalhada de todas as operações que constituem o setup, e quando se 

justifique, implementar ações que visem a melhoria contínua das mesmas.  

As técnicas a que se podem recorrer para racionalizar as operações externas são 

essencialmente a racionalização do armazenamento e do transporte de materiais e 
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ferramentas. Em relação às técnicas que permitem racionalizar as operações internas, 

estas consistem na implementação de operações paralelas, utilização de fixadores 

rápidos, eliminação de ajustes finais e mecanização.  

Nas situações em que é possível a realização de tarefas distintas em diferentes 

locais na máquina, pode-se recorrer à implementação de operações paralelas, ou seja, 

para estas situações é possível colocar mais do que uma pessoa a realizar as operações 

necessárias para a preparação da máquina, poupando-se nos deslocamentos durante as 

operações internas. Para além disto diminui-se também o tempo de que é necessário, a 

máquina estar parada, através da execução de várias atividades ao mesmo tempo, por 

diferentes pessoas.  

A Substituição de parafusos por mecanismos de aperto rápido manual leva a duas 

situações distintas. Diminui o tempo que é necessário para apertar os parafusos e evita a 

necessidade de utilização de ferramentas. Por exemplo, um parafuso com 15 voltas, 

necessita de se apertar 14 voltas antes de se proceder ao aperto final de 1 volta. Sendo 

assim pode-se considerar que a última volta aperta o parafuso, a primeira desaperta e as 

restantes 13 voltas são desperdício (Shingo, 1989). 

Os ajustes são atividades que são necessárias quando o posicionamento ou 

definição de um parâmetro não foi inicialmente bem-sucedido. Geralmente as operações 

de ajuste representam 50 a 70% da percentagem do tempo interno de preparação das 

máquinas. A eliminação de ajustes vai reproduzir-se em ganhos consideráveis no total 

de tempo necessário para a preparação das máquinas (Shingo, 1989).  

A mecanização consiste na movimentação de ferramentas com grandes dimensões 

segundo a forma mais eficaz e recorrendo à utilização de recursos adequados, de forma 

a minimizar o tempo necessário para estas movimentações.  

 

2.4.8 Sistema pull 

O sistema pull é um mecanismo de controlo de atividade produtiva, onde as 

necessidades do cliente dão origem a ordens de produção sucessivas ao longo da 

sequência de produção de determinado produto. Quando uma determinada quantidade 

de produto é removida do armazém são lançadas ordens de produção com a respetiva 

quantidade de um artigo específico para o processo ou posto de trabalho a montante. 



CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

       
30    30 

 

Este último, quando recebe a ordem de produção lança outra ordem de produção para o 

posto de trabalho anterior, com as quantidades necessárias a produzir para repor os 

materiais que foram removidos inicialmente, e assim sucessivamente ao longo de toda a 

cadeia de fabrico do produto em falta (Bonney et al., 1999). Sendo assim, as 

quantidades a produzir num determinado posto de trabalho dependem das necessidades 

da procura dos postos de trabalho seguintes. A Figura 15 apresenta uma representação 

esquemática do modo de funcionamento de um sistema pull em geral. 

 

Figura 15 - Modo de funcionamento de um sistema pull (Pinto, 2008) 

Através da imagem pode-se observar facilmente que o fluxo de informação do 

posto de trabalho 1 provém do posto de trabalho 2 e que o fluxo da informação do posto 

de trabalho 2 é desencadeado pelo posto de trabalho 3. Ao receber uma ordem de 

produção do posto de trabalho 2, o posto de trabalho 1 dá inicio à sua laboração e 

quando a ordem de produção estiver finalizada é enviada para o posto de trabalho 

seguinte.  

O sistema push apresenta-se contrariamente a um sistema pull. Isto porque, o 

planeamento da produção é realizado através de previsões da procura e com base nestas 

são lançadas ordens de produção no início do processo produtivo, onde os artigos 

produzidos são empurrados de um posto de trabalho para o seguinte, ao longo de toda a 

cadeia produtiva (Bonney et al., 1999). Este tipo de sistema é geralmente caracterizado 

por elevados níveis de stock intermédios e de produto acabado, o que proporciona 

elevados lead times. 

 

2.5 Estudo do trabalho 

A realização de um estudo do trabalho pode ser dividida em dois passos, 

nomeadamente o estudo dos métodos e a medida do trabalho (Costa et al., 2003). A 
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primeira encontra-se relacionada com a definição do método de trabalho mais 

harmonioso a determinado posto de trabalho. Para isto pode ser necessário simplificar e 

aperfeiçoar o método de trabalho, de forma a permitir identificar simultaneamente, o 

método de trabalho mais económico para a empresa e seguro e adequado para os 

trabalhadores. A segunda técnica tem como principal objetivo o cálculo do tempo que é 

necessário despender para realizar determinada atividade ou conjunto de atividades. 

 

2.5.1 Estudo dos métodos 

O estudo dos métodos tem como principais objetivos a melhoria do processo, bem 

como dos métodos que se utilizam para realizar as atividades inerentes a um posto de 

trabalho, a minimização do esforço que é necessário fornecer para realizar determinada 

tarefa, e consequentemente da fadiga, a otimização da utilização dos recursos 

disponíveis e o fornecimento de condições de trabalho adequadas para os trabalhadores 

(Meyers et al., 2002). 

Para se proceder ao estudo dos métodos é necessário inicialmente conhecer todo o 

processo e identificar todas as variáveis que o influenciam. A identificação da sequência 

do processo e da escala de tempo respetiva, pode ser realizada através de gráficos e para 

a identificação dos movimentos realizados pelos trabalhadores pode-se recorrer a 

diagramas (Costa et al., 2003). 

 

2.5.2 Medida do trabalho 

A medida de trabalho é uma técnica que procura definir o tempo padrão (TP) para 

um operador qualificado realizar determinada tarefa, com um nível de rendimento 

constante. O TP apresenta elevada utilidade na determinação das necessidades de 

recursos, como por exemplo mão-de-obra e equipamentos, estimativas de custos de 

produção, comparação de diferentes de métodos e trabalho, definição de orçamentos e 

determinação de sistemas de incentivos salariais (Meyers et al., 2002). 

Uma das técnicas de medida do trabalho mais utilizadas é o estudo de tempos. O 

estudo de tempos ou cronometragem é uma técnica de observação direta e intensiva 

indicada para tarefas manuais ou semiautomáticas com ciclos curtos e repetitivos (Costa 

et al., 2003). 
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O estudo de tempos é realizado com recurso a um cronómetro, é uma técnica de 

observação direta e intensiva, que tem como objetivo registar todos os dados do 

processo. Para se proceder a um estudo dos tempos é necessário inicialmente preparar 

uma folha de observações que contenha todos os campos necessários para se retirar toda 

a informação do processo que é essencial. Geralmente, estas folhas de observação 

contém os dados sobre quem realizou as observações, onde foram efetuadas as 

observações e quais as tarefas ou atividades que foram observadas, bem como os 

respetivos tempos registados durante a observação.  

Uma vez que as pessoas apresentam um rendimento de trabalho diferente, ou seja, 

existem pessoas que realizam as operações a uma cadência superior que outras, torna-se 

necessário classificar o rendimento a que cada tarefa foi realizada, para assim se 

converter os tempos observados em tempos normalizados e puder ser possível comparar 

os tempos de diferentes operadores.  

Podem ser utilizadas várias escalas de avaliação do desempenho, embora a escala 

0-100 seja a que é, geralmente, utilizada. A escala 0-100 é a mais utilizada atualmente 

devido à sua facilidade de compreensão e interpretação, onde o valor 0 representa a 

atividade nula e o valor 100 corresponde ao ritmo de trabalho normal de um trabalhador 

qualificado e motivado, ou seja, este valor classificará a atividade ou cadência de 

referência. 

Se o valor 100 corresponde à cadência de referência, a atribuição do valor de 

rendimento de cada atividade utilizando a escala de avaliação 0-100 torna-se então 

simples. Isto porque, se o agente de estudo dos tempos entender que a cadência de 

trabalho de execução do trabalhador que está a ser observado não atinge o rendimento 

que considera normal, este vai atribuir ao valor de rendimento da atividade, para aquele 

trabalhador, um valor inferior a 100, como por exemplo 90 ou qualquer outro valor que 

julgue ser justo. Se o agente de tempo considerar que o rendimento de trabalho do 

trabalhador observado é superior ao seu conceito de rendimento normal, este atribuirá 

um valor superior a 100 (Costa et al., 2003). 

Outro dos métodos que se pode utilizar para classificar o rendimento de cada uma 

das tarefas do trabalho tem como base a “hora standard”, à qual é atribuída o valor de 

60. Esta forma de exprimir o fator de atividade foi desenvolvida com base na 

quantidade de trabalho que é realizado durante uma unidade de tempo, que por 



 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  
 33 

 

conveniência é de 1 minuto. Assim, por exemplo, o valor 60 representa o número de 

minutos que são realizados numa hora de trabalho, o que seria normal dado que uma 

hora tem 60 minutos (Costa et al., 2003). Caso um trabalhador apresente um rendimento 

inferior ao considerado normal, o fator de atividade a ser atribuído será inferior a 60 e se 

o rendimento de determinado operador for superior ao rendimento normal estipulado o 

valor a atribuir será superior a 60 minutos de trabalho por hora. A representação da 

escala de avaliação deste sistema de atribuição de rendimentos de trabalho 

comparativamente com a escala de avaliação 0-100 encontra-se apresentada no Anexo 

A.  

Após se determinar o tempo observação unitário de cada uma das tarefas a realizar 

e se classificar o respetivo rendimento de execução de cada operação, torna-se 

necessário converter os tempos observados com diferentes rendimentos para o mesmo 

valor de rendimento para serem equiparáveis e posteriormente se proceder ao cálculo do 

tempo padrão. 

 

2.6 Análise crítica  

Neste subcapítulo pretende-se descrever e analisar de uma forma crítica alguns 

dos conceitos da filosofia lean manufacturing. Esta análise crítica vai ter como foco a 

identificação de desperdícios adicionais por diferentes autores, relativamente aos que 

são reconhecidos pela filosofia lean manufacturing. Posteriormente será ainda realizada 

uma análise ao método de redução do tempo de setup SMED, com vista ao estudo de 

diferentes perspectivas e interpretações da metodologia.  

 

2.6.1 Desperdícios 

Como já foi referido durante a revisão bibliográfica realizada, as ferramentas lean 

manufacturing têm como objetivo a eliminação dos desperdícios identificados num 

sistema de produção. Para se proceder à identificação dos desperdícios torna-se 

necessário definir os tipos de desperdícios que se podem encontrar numa organização.  

A identificação dos desperdícios foi realizada por Taiichi Ohno (1988), que 

definiu 7 tipos de desperdícios, nomeadamente defeitos, excesso de stock, 
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sobreprodução, esperas, sobre-processamento, movimentos e transporte. Após esta 

identificação de desperdícios efectuada por Ohno, surgiram, outros autores que 

defendem a existência de desperdícios adicionais. 

Ortiz no livro “Kaizen Assembly: Designing, Constructing, and Managing a Lean 

Assembly Line” (Ortiz, 2006) e Liker no livro “The Toyota Way: 14 management 

principles from the world's greatest manufacturer” (Liker, 2004) nomeiam um oitavo 

desperdício, que seria o desperdício da criatividade e do potencial dos operadores.  

A não utilização do potencial dos trabalhadores ou a colocação de trabalhadores 

onde estes não se sintam confortáveis e onde provavelmente vão cometer erros, são 

decisões que podem levar a desperdícios que põem em causa a qualidade do produto e a 

produtividade do sistema de produção. Se um operador conhecer o conceito de 

desperdício, este pode facilmente identificar e propor soluções que visem a eliminação 

do mesmo. 

No livro “Lean Thinking: Banish Waste a Create Wealth in Your Corporation” 

(Womack et al., 1996), os autores defendem que um dos desperdícios que não se 

encontra evidenciado nos sete desperdícios identificados pela filosofia lean 

manufacturing é o projeto de produtos que não vão de encontro, e por isso e não 

satisfazem, às necessidades do cliente.  

Quando o cliente necessita de um produto com características específicas, este 

contrata uma empresa para desenvolver o projeto desejado. Caso a empresa desenvolva 

um produto que não vai de encontro às necessidades do cliente, este não vai cumprir a 

função que o cliente precisa e deste modo não vai contribuir para satisfazer o cliente. A 

utilização de recursos para desenvolver este produto foi, no final, um desperdício para a 

empresa, porque este produto não vai contribuir para a obtenção de lucro, representando 

assim custos acrescidos. 

2.6.2 Método SMED 

A metodologia SMED é uma das ferramentas mais utilizadas pela filosofia lean 

manufacturing para impulsionar a melhoria contínua em sistemas de produção. Visa, 

fundamentalmente, a redução do tempo que é necessário despender para realizar o 

setup. Embora a grande maioria dos autores que estudaram este método reconheçam as 

melhorias que advêm da implementação da metodologia SMED, alguns referem e citam 
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que este método apresenta contradições e ainda que não considera aspetos relevantes da 

atividade que resulta do setup e que influenciam no processo produtivo. 

McIntosh et al. (2000) e Neumann et al. (2004) referem que o método não dever 

ser aplicado de forma rigorosa segundo a sequência que foi definida, deve sim, ser 

permitida uma flexibilidade na implementação das fases do método SMED, para este se 

tornar aplicável e adaptável a diferentes realidades industriais.  

Como explicação sugere-se a investigação ação desenvolvida pelos autores 

Gilmore et al. (1996). Neste trabalho foi dada particular importância às fases onde se 

procede à distinção das operações que dizem respeito ao setup interno e externo e à 

conversão de operações internas em externas, não tendo o método SMED sido aplicado 

segundo a sequência definida por Shingo (1985).  

Por exemplo, as técnicas de implementação de operações paralelas e de 

mecanização foram aplicadas no início da análise, ou seja, nas fases 1 e 2, apesar destas 

serem técnicas, que segundo Shingo (1985), só devem ser aplicadas na fase 3 da análise 

SMED (ver Tabela 1). Os resultados que derivaram da análise SMED efetuada por 

Gilmore et al. (1996) foram satisfatórios e proporcionaram um sistema de produção 

flexível, possibilidade de fabrico de uma maior variedade de produtos, menores prazos 

de entrega e uma diminuição dos tamanhos dos lotes de produção. 

Shingo (1985) explica que separou a aplicação do método SMED em 3 etapas 

para facilitar a compreensão da metodologia. Mas se esta distinção for vista de uma 

forma mais prática, conclui-se que a etapa 2 é uma inevitabilidade da etapa 1, já que 

quando se faz a identificação das operações internas em externas, a separação das 

mesmas e a conversão de operações internas em externas são consequências diretas 

(Sugai et al., 2007). 

Monden (1984) considera que a distinção das operações do setup como internas 

ou externas e a posterior conversão de operações internas para externas é o fundamento 

mais importante da aplicação do método SMED. Assim como Monden (1984) também 

outros autores imputam esta importância às etapas 1 e 2 do método SMED, de tal forma 

que, na grande parte dos estudos efetuados de aplicação SMED, como ferramenta de 

redução do tempo de setup, estes apenas citam a utilização das etapas 1 e 2 do referido 

método. Um exemplo desta situação é o estudo de caso conduzido por Costa et al. 
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(2004), onde se realizou uma análise SMED, em que apenas se utilizaram as etapas 1 e 

2 do método.  

Os autores Shingo (1985) e Hall (1983) estimam que a aplicação das etapas 1 e 2 

do método SMED permitem uma redução no tempo de setup em cerca de 30 a 50%. 

Para além disto, Hall (1983) refere que depois de efetuadas as etapas 1 e 2, só se 

conseguem atingir melhorias através de modificações nas máquinas e eliminação de 

ajustes, as quais são técnicas que pertencentes à etapa 3 do método. 

McIntosh et al. (2000) defende que as ações de melhoria a desenvolver na etapa 3 

podem ter um impacto mais relevante na redução do tempo de setup, do que as 

efetuadas nas etapas anteriores. Estes autores referem ainda que, algumas das técnicas 

que caracterizam a etapa 3 do método SMED, nomeadamente as que se destinam à 

melhoria de equipamentos e dispositivos, deveriam ser implementadas antes das etapas 

1 e 2. Esta alteração deve-se essencialmente ao facto dos dispositivos e ferramentas 

poderem ser inadequados para o processo e levar a que o trabalho se torne ineficiente. 

No estudo de caso referido por Pereira (2008), o autor refere que as ferramentas 

lean manufacturing proporcionaram um maior impacto nas questões operacionais do 

método SMED e de como este se constrói e interage, em termos de redução do tempo de 

setup, do que a implementação do próprio método SMED em si.  

Outro dos fatores citados neste estudo indica que, tendo em conta a dimensão da 

empresa onde se realizou este estudo, seria necessário um intervalo de tempo de 2 anos 

para se aplicar a metodologia SMED, em todo o espaço fabril. A sustentabilidade de um 

programa com esta duração pode ser posta em causa, caso as chefias não estejam 

totalmente envolvidas e motivadas, bem como se não for realizada referência constante 

dos resultados que o programa de implementação SMED proporciona. 
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3 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

O presente trabalho foi realizado na empresa Continental Mabor – Indústria de 

Pneus S.A (CMIP). A Continental Mabor, Indústria de Pneus S.A foi fundada no ano de 

1989, em Lousado, Vila Nova de Famalicão. Esta derivou da junção de duas empresas 

de renome na produção de pneus, a Mabor a nível nacional e a Continental AG, de 

dimensão mundial. A Figura 16 apresenta uma imagem da empresa CMIP. 

 

Figura 16 - Continental Mabor - Indústria de Pneus S.A. (Continental Mabor, 2011) 

A CMIP dispõe de uma superfície total de 204140 m
2 

e conta com cerca de 1500 

trabalhadores. Atualmente, a CMIP tem uma capacidade de produção média de 45000 

pneus/dia, apresentando-se como uma das duas fábricas da Continental com melhores 

índices de produtividade. Mais de 98% da produção destina-se à exportação. No ano de 

2010, a CMIP foi classificada como o 4º maior exportador a nível nacional.  

Os mercados consumistas de pneus produzidos pela continental são o mercado de 

equipamento de origem e o mercado de substituição, sendo que o mercado de 

substituição absorve mais de metade da produção. A parte restante destina-se às linhas 

de montagem, dos mais prestigiados construtores da indústria automóvel.  
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3.1 Áreas de negócio 

O grupo Continental envolve seis áreas de negócio, Chassis e Safety, Powertrain, 

Interior, Pneus de passageiros e comerciais ligeiros, Commercial vehicle tires e 

Contitech. A Figura 17 apresenta as áreas de negócio do grupo continental de uma 

forma mais detalhada. 

 

Figura 17 - Áreas de negócio do grupo Continental (Continental AG, 2011) 

Em Portugal, o Grupo Continental é constituído por cinco empresas. A 

Continental Mabor – Indústria de Pneus S.A., a Continental Pneus (Portugal) S.A., a 

Indústria Têxtil do Ave S.A., A Continental Lemmerz (Portugal) – Componentes para 

Automóveis, Lda e a Continental Teves Portugal – Sistemas de Travagem, Lda. 

 

3.2 Estrutura organizacional da empresa 

O presente trabalho foi realizado e desenvolvido na CMIP, mais concretamente no 

Departamento de Engenharia Industrial (DEI). Na Figura 18, é apresentada a estrutura 

organizacional da empresa, onde se pode identificar o DEI. 
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Figura 18 - Estrutura organizacional da empresa (ContiMaborOnline, 2010) 

O DEI tem como responsabilidades e funções, o estudo e cálculo dos tempos-

padrão, bem como a descrição dos métodos de trabalho, definição do layout fabril em 

conjunto com outras direções e departamentos, cálculo das capacidades dos 

equipamentos e indicadores fabris, propor sistemas de prémios e proceder ao seu 

cálculo, determinar as necessidades de recursos humanos para a produção, de forma a, 

melhorar continuamente a eficiência e a produtividade do sistema de produção e ainda 

efetuar estudos sobre os processos produtivos e a participação em projetos de melhoria 

juntamente com outras áreas (ContiMaborOnline, 2010).  

A estrutura organizacional da empresa CMIP é funcional, uma vez que, os 

departamentos se encontram organizados e foram orientados para uma função. 
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3.3 Produtos 

A CMIP fabrica pneus desde jante 14 até jante 20. Embora esta apresente marca 

própria, ou seja, pneus de marca Continental, produz também pneus de outras marcas 

como a Uniroyal, a Semperit, a Mabor, a Barum, a Gislaved/Viking, entre outras. 

Os componentes de um pneu podem variar consoante as características que se 

pretendem fornecer ao mesmo. Neste sentido, vai-se se proceder de seguida a uma breve 

descrição de alguns dos componentes essenciais que podem ser inseridos na produção 

de um pneu. A Figura 19 apresenta de uma forma ilustrativa os componentes gerais que 

podem constituir um pneu. 

 

Figura 19 - Componentes gerais de um pneu 

Os componentes gerais que constituem um pneu são o piso, as cintas têxtil e 

metálica, camada estanque, parede, cunha, núcleo e reforço do talão. Os talões fornecem 

a força necessária para aplicação do pneu na jante e são constituídos por fios de arame 

de elevada resistência, revestidos de um composto à base de borracha. A tela é 

produzida através da impregnação de fios têxteis ou de metal, em borracha. Este 

componente define o reforço estrutural do pneu. Quanto ao piso do pneu, este deriva de 

um perfil extrudido e é a parte do pneu que se pretende que fique em contacto com o 

solo. Em relação às paredes, estas consistem em perfis de uma mistura de borrachas, 

que são extrudidos. As paredes são responsáveis por fornecer a resistência à abrasão da 

parte lateral do pneu. 
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3.4 Descrição do sistema produtivo geral 

Neste subcapítulo pretende-se que seja realizada uma abordagem e uma descrição 

geral do sistema produtivo utilizado pela CMIP para fabricar os seus produtos, neste 

caso pneus. O Anexo B apresenta um fluxograma, o qual pretende representar os fluxos 

de materiais, bem como os processos que constituem o sistema produtivo da fábrica. 

Geralmente, os sistemas de produção são caracterizados pela receção das 

matérias-primas necessárias para o fabrico do produto que se pretende fabricar, pelo 

processo de fabrico do produto e finalmente pelo processo de armazenamento e 

expedição do produto acabado. A Figura 20 apresenta a forma como o sistema 

produtivo da CMIP se encontra organizado. 

 

Figura 20 – Fluxo de materiais e de informação da CMIP 

Sendo assim, o sistema produtivo da CMIP é caracterizado por três processos, ou 

seja, a receção das matérias-primas, o processo de fabrico e a expedição do produto 

acabado. A receção das matérias-primas é realizada no armazém de matérias-primas e a 

expedição do produto acabado é efetuada a partir do armazém de produto final. 

O processo de produção de pneus da CMIP encontra-se dividido em cinco fases, 

representadas por cinco departamentos. O processo de produção inicia-se com o 

departamento da misturação, onde são produzidos os vários tipos de compostos de 
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borracha para o pneu. O processo seguinte consiste na preparação de todos os 

componentes necessários para os vários tipos de pneus. De seguida, estes são 

encaminhados para o departamento seguinte onde vão ser montados os componentes, de 

forma a completar a construção do pneu. O penúltimo departamento é o departamento 

da vulcanização, onde o pneu vai assumir a sua forma sendo ainda submetido a um 

processo de inspeção, para verificar os requisitos de qualidade. De seguida será 

realizada uma descrição mais detalhada sobre cada um destes processos. 

 

3.4.1 Receção das matérias-primas 

As matérias-primas quando são rececionadas são submetidas a processos de 

controlo da qualidade para garantir que se encontram de acordo com os requisitos e as 

especificações de qualidade. Depois de passarem pelos testes de qualidade, as matérias-

primas são armazenadas no armazém de matérias-primas (ver Figura 21).  

 

Figura 21 - Armazém de matérias-primas 

Posteriormente, quando é necessária a introdução de matérias-primas no processo 

produtivo, é removida a quantidade e os tipos de matérias-primas adequados.  

 

3.4.2 Departamento I – Misturação 

O departamento I ou departamento da misturação representa a 1ª fase de todo o 

processo de fabrico de um pneu. O processo da misturação consiste na junção dos 

compostos que incorporam a borracha. Estes materiais são colocados nas misturadoras, 

onde são transformados em mesas de borracha. A Figura 22 mostra o departamento I da 

empresa CMIP. A imagem à esquerda apresenta os sacos com os diferentes compostos e 

a imagem à direita as mesas de borracha provenientes das misturadoras. 
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Figura 22 - Departamento I (Misturação) 

Os compostos utilizados para fazer as mesas de borracha são borracha natural, 

borracha sintética, pigmentos, óleo mineral, sílica e negros de fumo. Diferentes tipos de 

pneus e diferentes partes do pneu podem necessitar de diferentes variações na 

consistência da borracha utilizada. Por esta razão, antes de se misturarem os compostos, 

é necessário proceder a uma pesagem de cada um destes, a que se designa de pesagem 

da receita 

 

3.4.3 Departamento II – Preparação 

O departamento II ou da Preparação é responsável por produzir todos os 

compostos necessários para a montagem de um pneu. Os materiais que abastecem este 

departamento são as mesas de borracha vindas da misturação e ainda materiais 

comprados a fornecedores como o arame, tecido têxtil, tela metálica, entre outros. Estes 

materiais dependendo do componente a produzir, são processados em extrusoras, 

calandras e máquinas de corte. A Figura 23 apresenta imagens que dizem respeito a 

várias áreas do departamento da preparação. 

 

Figura 23 - Departamento II (Preparação) 
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Os componentes que resultam desta fase do processo produtivo são as paredes, 

pisos, telas têxteis e metálica e ainda os talões. Estes componentes depois de produzidos 

são armazenados em diferentes tipos de carros, que posteriormente serão encaminhados 

para o departamento III, o departamento da construção. 

 

3.4.4 Departamento III – Construção 

O departamento III ou departamento da construção é responsável pela montagem 

dos componentes provenientes do departamento da preparação. Este departamento é 

composto por quarenta módulos, cada módulo é constituído por duas máquinas 

diferentes, designadas de KM e PU. Através da Figura 24, pode-se ver uma imagem de 

um dos módulos de construção do departamento III. 

 

Figura 24 - Departamento III (Construção) 

Na KM é construída a carcaça do pneu e na PU junta-se a carcaça com as telas 

metálicas, cintas têxteis e com o piso. Da passagem dos componentes que vêm do 

departamento anterior por cada módulo, resultam os pneus “em verde”, também 

designados de pneus “em cru”. Os pneus “em verde” são transportados para o 

departamento seguinte através de transportadores automáticos designados por Green 

Tire Conveyor (GTC). 

 

3.4.5 Departamento IV – Vulcanização 

O departamento IV ou departamento da vulcanização é constituído pelo processo 

de pintura e pela vulcanização dos pneus. O sistema de pintura dos pneus, não contribui 

propriamente para o fabrico do pneu, uma vez que, este só é necessário para alongar a 
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vida de um dos componentes das prensas da vulcanização. Sendo assim, o processo de 

pintura representa um desperdício, já que este não acrescenta valor ao produto, só é 

necessário por causa de uma limitação tecnológica das prensas. 

No processo de pintura, pneus “em verde” vindos dos módulos de construção, são 

lubrificados no seu interior. Depois de pintados, os pneus são transportados, através de 

carros para as prensas, onde se decorrerá o processo de vulcanização dos pneus. Este 

processo submete os pneus “em verde” a altas temperaturas nas prensas, para que os 

moldes forneçam o aspeto final do pneu. A Figura 25 apresenta duas imagens do 

departamento da vulcanização. A imagem à esquerda mostra as prensas onde os pneus 

são vulcanizados e a imagem à direita os carros carregados com pneus em verde 

provenientes das cabines de pintura. 

 

Figura 25 - Departamento IV (Vulcanização) 

Após a vulcanização dos pneus estes são encaminhados, através de 

transportadores para o departamento sequente. 

 

3.4.6 Departamento V – Inspeção Final 

O departamento V ou departamento da inspeção final é a última fase do processo 

produtivo. Neste departamento são realizadas as verificações visuais e as inspeções 

automáticas, para garantir todos os requisitos de qualidade dos pneus. A Figura 26 

mostra o departamento da inspeção final da CMIP. 
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Figura 26 - Departamento V (Inspeção Final) 

Os pneus que cumprem as especificações de qualidade definidas, são 

encaminhados para o armazém de produto acabado em paletes, por transportadores. 

 

3.4.7 Expedição do produto acabado 

Quando chegam ao armazém de produto acabado, os pneus são encaminhados e 

posteriormente armazenados, consoante as suas características, no armazém de produto 

acabado através de empilhadores, onde lá permanecem até que seja necessário enviá-los 

para os respetivos de clientes. Na Figura 27 são apresentadas duas imagens respeitantes 

ao armazém de produto acabado da empresa CMIP. 

 

Figura 27 - Armazém de produto acabado 

O transporte de pneus para o cliente é realizado através de camiões, que são 

carregados consoante os requisitos dos pedidos dos clientes. 
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3.5 Clientes 

Os clientes da CMIP podem ser divididos em dois grupos, isto porque há os pneus 

que abastecem o mercado de origem e os que abastecem o mercado de substituição. Os 

clientes que se integram no mercado de origem são essencialmente as empresas que 

detêm as principais marcas de veículos automóveis. A Figura 28 apresenta as principais 

marcas de automóveis que recorrem a pneus de marca continental para equiparem os 

seus veículos. 

 

Figura 28 - Clientes da empresa Continental (Continental Mabor, 2011) 

Estes clientes representam diferentes partes nas vendas por parte da empresa. 

Através da Figura 29, é possível identificar quais as marcas que têm um maior impacto 

na percentagem de pneus vendidos anualmente, por parte da CMIP. 

 

Figura 29 - Percentagem de vendas por cliente (Continental Mabor, 2011) 

A General Motors, a Renault e a Volkswagen são as marcas de carros que têm o 

maior impacto nas vendas de pneus por parte da empresa CMIP. Só estas três marcas de 

carros representam cerca de 50% do total de pneus vendidos pela CMIP. 
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4 ANÁLISE DO SISTEMA PRODUTIVO 

Neste capítulo, vai-se proceder a uma breve descrição do sistema de produção da 

empresa CMIP, desde o processo de receção de matérias-primas até ao processo de 

expedição do produto acabado. Será realizada ainda, uma descrição e classificação do 

processo de fabrico em estudo, nomeadamente o processo de construção de talões. Este 

processo será ainda alvo, por parte do autor, de uma análise de diagnóstico, onde serão 

utilizadas ferramentas como o VSM e WID.  

 

4.1 Descrição da secção da construção de talões 

Neste subcapítulo será realizada uma descrição mais pormenorizada da secção de 

construção de talões, visto ser esta a área onde o presente trabalho se insere. No sentido 

de se proceder à descrição da secção de construção de talões e dos mecanismos que se 

encontram associados, foi desenhado um fluxograma (ver Figura 30) que tem como 

objetivo, exemplificar o fluxo dos materiais nesta área.  

 

Figura 30 - Fluxo de materiais na secção de construção de talões 

Como já foi referido, a secção onde estão situadas as máquinas responsáveis pela 

construção de talões localiza-se no departamento II da fábrica (ver Anexo C). Esta 



CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO SISTEMA PRODUTIVO   

 

       
50    50 

 

secção é composta por três máquinas, designadas de CT (Construção de Talões). As três 

apresentam um funcionamento semelhante, embora o armazenamento de talões numa 

delas seja automático (máquina CT3), ao contrário das restantes duas, nas quais o 

armazenamento é manual (máquinas CT1 e CT2). 

Nas subsecções seguintes será efetuada uma descrição detalhada do processo 

produtivo de talões.  

 

4.1.1 Matérias-primas 

As matérias-primas necessárias para o processo de construção de talões são mesas 

de borracha e bobines de arame. As bobines de arame provêm de fornecedores externos 

e quando chegam à fábrica são submetidas a testes para garantir a qualidade do arame. 

Se as bobines de arame cumprirem as especificações de qualidade são encaminhadas 

para o armazém de matérias-primas. Caso contrário, são reenviadas para os 

fornecedores.  

Tanto o armazenamento das bobines de arame no armazém de matérias-primas, 

como o abastecimento de bobines de arame para a secção de construção de talões é 

efetuada por uma empresa externa subcontratada. A Figura 31 apresenta uma imagem 

com as bobines de arame que são utilizadas no processo de construção de talões.  

 

Figura 31 - Bobines de arame 

As mesas de borracha são produzidas na fábrica, mais concretamente no 

departamento I. A Figura 32, apresenta uma imagem das mesas de borracha, do 

composto utilizado neste processo. 
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Figura 32 - Mesas de borracha 

Se as mesas de borracha produzidas verificarem os requisitos de qualidade, são 

transportadas e armazenadas na área de construção de talões por trabalhadores do 

departamento I, com recurso a empilhadores. Caso contrário, são reenviadas para o 

departamento I para serem reutilizadas.  

 

4.1.2 Processo de produção 

O processo de produção de talões é realizado através das máquinas CT. De uma 

forma geral, este processo, pode ser dividido em dois subprocessos, nomeadamente o 

processo de extrusão e o processo de corte. Estes subprocessos são de seguida descritos 

de forma pormenorizada. 

  As matérias-primas que são necessárias para o processo de extrusão da 

construção de talões são arame e borracha. Através do processo de extrusão é produzida 

a tira de talão. Para uma melhor interpretação apresenta-se uma representação 

esquemática do processo de extrusão, na Figura 33.  

 

 

Figura 33 - Representação do processo de extrusão 
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O processo de extrusão, nesta máquina é composto por um sistema que desenrola 

e alinha o arame, e pela própria extrusora. Este processo é responsável pela produção de 

tira de talão. Para isto, inicialmente é necessário desenrolar o arame das bobines. Este 

arame é alinhado segundo um sistema que garante que os fios de arame entrem no 

cabeçote da extrusora com a orientação correta. A Figura 34 apresenta uma imagem do 

sistema que garante que o arame é desenrolado das bobines de arame e posteriormente 

alinhado para entrar no cabeçote da extrusora. 

 

Figura 34 - Sistema que desenrola e alinha os arames 

Dentro do cabeçote da extrusora são colocados dois materiais: a fieira e a guia, 

que garantem que cada talão contém o número de arames necessário. Sendo assim, para 

se alterar o número de arames que é colocado num talão é necessário ter na máquina um 

número suficiente de bobines de arame e utilizar a fieira e a guia adequadas. 

Quando o arame passa no cabeçote da extrusora é-lhe adicionado borracha, que o 

envolve completamente fazendo com que não fique visível. O produto que sai da 

extrusora designa-se de tira de talão, porque neste momento os talões ainda não se 

encontram separados entre si, nem cortados com o comprimento pretendido. A Figura 

35 apresenta o cabeçote da extrusora, onde se pode visualizar o arame alinhado a entrar 

no cabeçote da extrusora e a sair a tira de talão, com o arame já impregnado na 

borracha. 
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Figura 35 - Cabeçote da extrusora 

Depois da tira de talão sair da extrusora, é transportada por um sistema automático 

até ao processo de corte. Este sistema garante o abastecimento do processo de corte com 

a cadência necessária. Na Figura 36 pode-se visualizar o sistema de transporte existente 

entre o processo de extrusão e o processo de corte da máquina de construção de talões. 

 

Figura 36 - Sistema de transporte 

No processo de corte, a tira de talão é cortada com o comprimento necessário para 

o talão que se pretende produzir. A representação do processo de corte é apresentada na 

Figura 37. 

 

Figura 37 - Representação do processo de corte 
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O processo inicia-se com a separação da tira do talão, de acordo com os talões que 

estão a ser produzidos, através das lâminas de separação. Posteriormente a tira de talão é 

posicionada na jante, a jante roda e enrola o talão. O tempo que a jante demora a rodar 

depende do número de voltas que se pretende fornecer ao talão.  

Quando o talão assume as características esperadas, a jante pára e o martelo de 

corte separa o talão da tira de talão e é efetuada a emenda do talão. O comprimento do 

talão fabricado depende do perímetro da jante e do número de voltas do talão. Quer isto 

dizer que, um talão fabricado numa máquina com uma jante de tamanho 14 apresentará 

um perímetro interno de 1122 mm. A Figura 38 apresenta uma imagem referente ao 

processo de corte de talões da máquina CT2. 

 

Figura 38 - Processo de corte 

Os processos seguintes são diferentes, caso se pretenda analisar o processo da 

máquina CT3 ou das máquinas CT1 e CT2.  

 No caso da máquina CT3, o robot que armazena os talões no acumulador 

giratório, possui duas garras que lhe permite agarrar o talão e transportá-lo para os 

acumuladores. O passo seguinte é o armazenamento dos talões no acumulador giratório 

onde depois os talões vão ser armazenados nos carros automaticamente, com recurso a 

um outro robot. Através da Figura 39 pode-se ver o acumulador giratório, onde são 

armazenados os talões para posteriormente estes serem transportados para os carros pelo 

robot.  
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Figura 39 - Acumulador giratório da máquina CT3 

Para o caso das máquinas CT1 e CT2, o sistema, onde é colocada a jante, possui 

um sistema de molas que permite impulsionar o talão da jante para o robot que 

armazena os talões nos acumuladores giratórios. Através da Figura 40 pode-se ver o 

acumulador giratório existente nas máquinas CT1 e CT2. 

 

 

Figura 40 - Acumulador giratório das máquinas CT1 e CT2 

Os talões são armazenados nos acumuladores giratórios, até que o operador os 

coloque nos carros para estes serem depois encaminhados para o parque, onde vão ser 

armazenados até serem necessários para o processo produtivo seguinte. 
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4.1.3 Produto 

Depois de produzidos os talões estes são submetidos a testes de controlo de 

qualidade para garantir as especificações definidas pelo departamento de qualidade. 

Para isto, os operadores têm de medir o diâmetro interno, pesar o talão e ainda medir a 

espessura e o comprimento da emenda. Se o talão cumprir os requisitos de qualidade, é 

armazenado no parque de talões, até que seja necessário para o processo produtivo 

seguinte. Caso contrário, são colocados num carro e são posteriormente pesados e 

classificados como SCRAP (talões com defeito). A Figura 41 mostra um carro com 

SCRAP de talões. 

 

Figura 41 - SCRAP de talões 

As características que podem definir um talão são o número de voltas de tiras de 

talão, o número de arame de cada talão, o perímetro do talão e ainda o tamanho da jante 

para o qual este é produzido. Na Figura 42 é apresentada uma imagem, onde se pode ver 

um exemplo de um talão. 

 

Figura 42 - Talão 

Os talões produzidos atualmente na CMIP, podem ser de jante 14 até jante 20, ter 

de 4 a 6 voltas, 4 a 6 arames e ainda apresentar 13 perímetros diferentes. A título de 



 CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO SISTEMA PRODUTIVO 

 

  
 57 

 

exemplo é apresentada a Figura 43, onde se pode ver o código de um produto 

discriminado pelas suas características. 

 

Figura 43 - Código de um talão 

Sendo assim, o código do talão apresentado, diz respeito a um talão de jante 15, 

com 4 voltas, 5 arames e com um diâmetro de 1205 mm. A máquina CT3 tem 

capacidade para 26 bobines de arame, ao passo que, as máquinas CT1 e CT2 têm 

capacidade para apenas 20 cada.  

Como a CT1 e CT2 têm capacidade para 20 bobines de arame, estas conseguem 

produzir simultaneamente 4 talões de 5 arames, cada. Ao produzir talões de 6 arames, 

estas só conseguem fabricar simultaneamente 3 talões, e duas das bobines de arame 

disponibilizadas por cada uma destas máquinas não são utilizadas porque não são 

necessárias. No terceiro e último caso, ou seja para os talões de 4 arames, cada uma 

destas máquinas tem capacidade para produzir 5 talões em simultâneo e necessita de 20 

bobines de arame. A Figura 44, apresenta as estações de alimentação, onde são 

colocadas as bobines de arame na máquina CT1. As estações de alimentação da 

máquina CT2 são semelhantes às da máquina CT1, já que estas apresentam a mesma 

capacidade. 

 

Figura 44 - Bobines de arame da máquina CT1 
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Em relação à CT3, esta como já foi referido, tem capacidade para 26 bobines de 

arame, o quer dizer que, caso esteja a fabricar talões com 4, 5 ou 6 arames, os talões que 

vai produzir simultaneamente são 6, 5 ou 4, respetivamente. A Figura 45 apresenta as 

estações de alimentação, onde são colocadas as bobines de arame na máquina CT3.  

 

Figura 45 - Bobines de arame da máquina CT3 

Caso se pretenda produzir talões com 4 arames cada, das 26 bobines de arame 

apenas são necessárias 24 bobines, as quais permitem fabricar 6 talões de 4 arames 

simultaneamente. Para o segundo caso, ou seja, para talões de 5 arames, apenas 25 

bobines de arame são precisas e estas permitem uma produção de 5 talões com 5 

arames, por cada ciclo da máquina. No terceiro e último caso, apenas são necessárias 24 

bobines para se fabricar 4 talões com 6 arames cada. Sendo assim, embora as estações 

de alimentação da máquina CT3 tenham uma capacidade para 26 bobines de arame, 

estas nunca são utilizadas na sua totalidade, são apenas utilizadas 24 ou 25 bobines de 

arame consoante o tipo de talão que se esteja a produzir. 

 

4.2 Classificação do processo de construção de talões 

A classificação de um sistema de produção, tem como base identificar 

características básicas de um sistema de produção de uma empresa. Neste trabalho, o 

processo de construção de talões da empresa CMIP, foi classificada segundo o tipo de 

produto que é produzido nesta área, o tipo de produção, quantidade e diversidade de 

produtos. 
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4.2.1 Tipo de produto 

Dependendo da fase do processo, o tipo de produto pode ser de natureza discreta 

ou de processo. Na fase de extrusão, o produto é de natureza de processo (a tira de talão 

sai continuamente do processo), mas após o processo de corte, o produto já é de 

natureza discreta (unidades individuais).  

 

4.2.2 Tipo de produção 

Quanto ao modo de satisfação da procura, a CMIP caracteriza-se por apresentar 

produção para stock e produção por encomenda. A produção para stock verifica-se 

quando a programação da produção é realizada com base em previsões anuais da 

procura, mas quando existem necessidades de clientes, que não foram previstas pela 

logística, estas são convertidas em encomendas e lançadas na produção, verificando-se 

neste último caso, o tipo de produção por encomenda.  

 

4.2.3 Quantidade e diversidade de produtos 

Na CMIP a produção é realizada em lotes. Através da Figura 46, é possível 

observar que a produção em lotes, geralmente está associada a grande diversidade e 

quantidades médias de produtos. 

 

Figura 46 - Quantidade e diversidade de produtos 

É isso que se verifica na CMIP podendo dizer-se, a título de exemplo, que o 

número de artigos diferentes que pode estar presente no espaço fabril ronda os 152 por 

dia. Para além disto, pode-se ainda acrescentar que os tamanhos dos lotes de produção 

do processo de construção de talões podem ser de 500 ou 1000 unidades, consoante a 
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máquina em que os talões estão a ser produzidos. Na máquina CT3 são produzidos lotes 

de 500 unidades e nas restantes duas máquinas (CT1 e CT2) podem ser de 500 ou 1000 

unidades, consoante os carros de armazenamento que se estão a utilizar (ver secção 5.2). 

 

4.2.4 Tipo de implantação 

O tipo de implantação pode ser dividido em quatro tipos, implantação fixa, 

implantação orientada ao processo, implantação orientada ao produto ou implantação de 

células de tecnologia de grupo. Em relação ao sistema produtivo da empresa CMIP, 

considera-se que este se encaixa no tipo de implantação orientada ao processo, já que as 

máquinas do mesmo tipo se encontram agrupadas em secções. 

A implantação orientada ao processo geralmente está associada a produção em 

lotes, elevada variedade de produtos e elevada flexibilidade em relação à procura. Para 

além disto, caracteriza-se por apresentar um fluxo de materiais complexo, já que cada 

família de produtos dispõe do seu próprio conjunto de operações. Um fluxo de materiais 

complexo proporciona grandes movimentações de materiais devido a elevados níveis de 

trabalho em curso de fabrico (WIP) e a elevados tempos de percurso. Os valores 

referentes aos níveis de WIP são apresentados nas secções 4.3.6 e 4.3.7. 

 

4.3 Análise do processo de construção de talões 

Neste capítulo pretende-se que seja realizada uma análise detalhada da área 

envolvente do processo de construção de talões, com vista à identificação de 

oportunidades de melhoria nesta área. As ferramentas que vão ser utilizadas para 

analisar o sistema de produção da empresa CMIP serão o Value Stream Mapping 

(VSM) e o Waste Identification Diagram (WID).  

A secção em estudo contém 3 máquinas CT e dispõe de 2 operadores para realizar 

as operações e controlar os respetivos processos. Atualmente o processo de construção 

de talões apresenta uma elevada capacidade de produção quando comparada com a 

capacidade de produção do processo seguinte. Por este motivo, na maior parte das vezes 

só é necessário ter a funcionar duas das três máquinas disponíveis. Considerando que 
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regularmente só duas máquinas funcionam em simultâneo, cada um dos dois operadores 

da secção fica alocado a uma das máquinas.  

 

4.3.1 Processo máquina 

Para se proceder a uma recolha de dados, no sentido de se conhecer o processo de 

cada umas máquinas de construção de talões, identificou-se o processo que define a 

cadência de funcionamento. O processo que define a cadência de produção da máquina 

é o processo de corte dos talões, já que é este que define também a cadência do processo 

de extrusão e por estes motivos, o processo de corte é o bottleneck de todo o processo 

de construção de talões. A velocidade de funcionamento do processo de corte é igual 

para todos os tipos de talão e esta foi limitada e definida com o objetivo de garantir as 

especificações de qualidade dos talões produzidos.  

As operações que constituem o processo de corte das máquinas CT1 e CT2, bem 

como o tempo de ciclo são apresentadas na Tabela 2. Os tempos apresentados 

correspondem ao talão com o código 1656285. Para este tipo de talão, a tira de talão 

produzida pelas máquinas CT1 e CT2 tem largura para 3 talões. No sentido de se obter 

o tempo de ciclo por talão, dividiu-se os tempos observados por 3 e estes são 

apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Operações do processo das máquinas CT1 e CT2 

Operações máquina Tempo (segundos) 

Posicionar talão na jante 0,15 

Rodar a jante 0,68 

Cortar talões 0,06 

Fazer emenda  0,10 

Impulsionar talão 0,15 

 1,15 

 

O tempo de ciclo do processo de corte das máquinas CT1 e CT2 é de 1,15 

segundos por talão. Este processo é iniciado através do posicionamento do talão na 

jante, de forma a que este fique alinhado. De seguida a jante roda para enrolar o talão, e 

este é cortado consoante a dimensão pretendida. A jante roda novamente para efetuar a 

emenda e finalmente o talão é impulsionado para um dos braços do robot. 
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Posteriormente, o robot separa os talões e coloca-os num dos acumuladores giratórios, 

onde permanecem até que sejam colocados pelo operador, nos carros de talões onde vão 

ser armazenados.  

As operações que constituem o processo de corte da máquina CT3, bem como os 

respetivos tempos encontram-se discriminadas na Tabela 3. Os valores que são 

apresentados na Tabela 3 dizem respeito ao tipo de talão com o código 1655285. Uma 

vez que para este código de talão, a máquina CT3 fabrica uma tira de talão com largura 

para 5 talões, dividiu-se os tempos que foram observados para cada uma das operações 

do processo de corte por 5. Sendo assim, os tempos apresentados na Tabela 3 dizem 

respeito ao tempo de ciclo para se fabricar um talão. 

Tabela 3 - Operações do processo da máquina CT3 

Operações máquina Tempo (segundos) 

Abrir jante 0,14 

Rodar a jante 0,57 

Cortar talões 0,06 

Fazer emenda 0,13 

Retirar talões da jante 0,11 

 1,01 

 

O processo de corte da máquina CT3 inicia-se com a abertura da jante para esta 

ficar com as dimensões necessárias para fornecer ao talão o perímetro pretendido. De 

seguida o martelo de corte corta os talões, é feita a emenda e por fim a jante fecha e o 

robot com as pinças retira o talão da jante. O tempo de ciclo do processo de corte da 

máquina CT3 é de 1,01 segundos por talão. 

Os passos seguintes consistem na separação dos talões pelo robot. Este coloca os 

talões no acumulador giratório, onde permanecem, até que o braço do robot esteja cheio 

de talões e assim ative o sensor de presença para fazer com que o acumulador giratório 

rode. Posteriormente, outro robot transporta os talões do acumulador giratório para os 

carros, e quando os carros estiverem cheios, estes são expulsos do sistema de 

abastecimento sendo colocados manualmente no parque de armazenamento de talões, 

pelo operador responsável pela máquina. 
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O processo de construção de talões da máquina CT3 é completamente automático. 

Só é necessária a intervenção do operador nas tarefas que visem o abastecimento dos 

materiais à máquina, o armazenamento dos talões no parque correspondente e nas 

tarefas de controlo e de mudança da máquina. 

 

4.3.2 Setups  

Depois de analisado o processo máquina do sistema produtivo de construção de 

talões torna-se necessário identificar e caracterizar os diferentes tipos de setups que 

podem ser efetuados, durante o respetivo processo. Sendo assim, identificou-se 5 tipos 

de setups, bem como os tempos necessários para realizar cada um destes (ver Tabela 4). 

Tabela 4 - Diferentes tipos de setups identificados e respetivos tempos 

Setups Tempo (segundos) 

Mudança de bobine de arame 415 

Mudança de jante 1044 

Mudança de perímetro 668 

Mudança do número de voltas 448 

Mudança de arame 1813 

 

Um, dos diferentes tipos de setups, identificado durante o processo de recolha de 

dados é a mudança de bobine de arame, que é realizado quando é necessário substituir 

as bobines de arame que se encontram nas estações de alimentação da máquina. O 

tempo que é necessário para se proceder à mudança de bobine de arame é de 415 

segundos. 

A mudança de jante realiza-se quando é necessário mudar de uma medida para 

outra e necessita de 1044 segundos para ser executada. A mudança de perímetro só é 

necessária quando se mantém o mesmo tamanho de jante, mas se altera a dimensão do 

perímetro interno do talão. Para se realizar a mudança do perímetro é necessário 

despender 668 segundos.  

Em relação à mudança do número de voltas, esta consiste na alteração da receita 

de produção do talão e a mudança de arame envolve a adição ou a remoção do número 

de arames que são incorporados num talão. O tempo necessário para realizar a mudança 

do número de voltas é 448 segundos e para a mudança de arame é de 1813 segundos. 
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Para a realização de cada uma das mudanças citadas não existe um método de 

trabalho normalizado, ou seja, os operadores têm a informação de que tarefas 

necessitam de fazer, mas não está definida a sequência para as realizar. Isto leva a que 

cada operador adote o seu próprio método de trabalho, mas o mesmo operador pode 

também realizar o mesmo setup de forma diferente. 

 

4.3.3 Perturbações 

Para além do operador necessitar de intervir no processo da máquina para realizar 

os setups necessários, este tem ainda como função controlar todo o processo, de forma a 

garantir as condições normais de trabalho. Mas por vezes, surgem situações 

imprevisíveis que impedem o bom funcionamento da máquina e neste caso é necessária 

a intervenção humana no processo. Dependendo do tipo de problema apresentado, pode 

ser o próprio operador a resolvê-lo ou, caso, este último não tenha a informação ou as 

ferramentas necessárias para solucionar o problema, é preciso recorrer a pessoal 

especializado.  

Na segunda situação o tempo perdido da máquina é classificado como avaria, 

enquanto que no primeiro caso os problemas identificados são designados, pela 

empresa, como perturbações. Perturbações podem ser definidas como todas as razões 

que levam à paragem da máquina e que ocorrem de forma inesperada. Geralmente, os 

problemas que levam as estas paragens são resolvidos pelos operadores.  

Para se proceder à identificação das perturbações inerentes a cada uma das 

máquinas foi necessário fazer um estudo de observação direta e intensiva durante 30 

horas para cada máquina. Neste sentido, utilizou-se uma das folhas de observação 

modelo, utilizada na empresa, para registar os dados necessários. A folha de observação 

utilizada para se proceder ao registo das perturbações é apresentada no Anexo D. 

Enquanto que no Anexo E é apresentado um exemplo de um registo realizado ao longo 

do estudo. 

Depois de se efetuar as observações necessárias, foi necessário tratar os dados de 

forma a se puderem retirar conclusões e a se obter mais informação relevante sobre o 

processo. Da compilação dos dados, referentes às perturbações, foi construída uma 

tabela onde se podem identificar as perturbações que ocorreram em cada máquina, o 

número de vezes que ocorreu cada uma das perturbações, o tempo que a máquina esteve 
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parada e o impacto que cada perturbação teve no total de tempo perdido por causa de 

perturbações. Sendo assim, as perturbações que foram observadas e identificadas nas 

máquinas CT1 e CT2, durante o processo de recolha de dados, encontram se 

apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Perturbações observadas nas máquinas CT1 e CT2 

Perturbação Nº vezes Tempo (s) % 

Talão preso no robot 1 400 10% 

Falha na transferência do talão 2 460 11% 

Veio Partido 1 80 2% 

Rolete Danificado 1 789 19% 

Mola de expulsão partida 1 217 5% 

Emenda do talão desalinhada 1 87 2% 

Buscar bobine de arame ao armazém 2 521 13% 

Falar com o supervisor 4 1086 26% 

Fazer reset ao sistema 1 480 12% 

  4120 100% 

 

Como se pode verificar, foram identificados nove tipos diferentes de perturbações 

que levam à paragem das máquinas CT1 e CT2. A perturbação que representa uma 

maior percentagem de paragem no tempo total observado é devida à falta de controlo 

por parte do operador, por este se encontrar a falar com o supervisor. Esta perturbação 

tem este impacto por causa da frequência com que ocorre. De destacar a perturbação 

que deriva do rolete danificado, que embora só tenha ocorrido uma vez, apresenta um 

impacto de 19% no total de perturbações observadas.  

Outras perturbações relevantes estão relacionadas com o talão ficar preso no 

robot, falha na transferência do talão da jante para o robot e a necessidade de fazer reset 

ao sistema devido a erros de software. A perturbação que corresponde a ir buscar bobine 

de arame ao armazém ocorreu 2 vezes. Esta perturbação foi registada no mesmo dia de 

observação e teve como causa o facto do espaço em causa se encontrar em obras. 

Relativamente à máquina CT3 as perturbações que foram identificadas durante o 

período de observação encontram-se apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Perturbações observadas na máquina CT3 

Perturbação Nº vezes Tempo (s) % 

Falta de borracha 1 165 4% 

Falha na transferência do talão do robot para a aranha 4 409 10% 

Botão Servomat emergência acionado (reset sistema) 3 123 3% 

Encravamento do robot que transporta os carros 3 214 5% 

Bobine acabou e a máquina não detetou a falta de arame 1 924 23% 

Transportador do carro reportou um erro 1 86 2% 

Resíduos na borracha  2 1690 42% 

Encravamento do talão na jante 1 109 3% 

Garra do robot que abastece a aranha 1 346 9% 

  4066 100% 

 

Da tabela anterior pode-se concluir que a perturbação que tem um maior impacto 

no total de perturbações registadas foi a existência de resíduos na borracha. Estes 

resíduos podem derivar de partículas de metal na borracha, de pedaços de borracha 

vulcanizada ou ainda de qualquer outro tipo de resíduos estranhos nas mesas de 

borracha provenientes do departamento anterior (misturação). Esta perturbação foi 

observada 2 vezes durante o estudo efetuado e representa 42% do total registado por 

perturbações.  

A perturbação que deriva da máquina não detetar a falta de arame leva a que 

sejam produzidos talões com menos um arame. Caso sejam produzidos pneus com 

talões com menos arames do que os necessários pode ter consequências e implicações 

graves durante a fase de utilização do pneu, podendo levar até ao rebentamento do pneu 

na estrada. Esta perturbação teve uma frequência de ocorrência de 2 vezes, durante as 

30 horas em que o autor eftuou o estudo à respetiva máquina, e apresenta um impacto 

de 26%. 

As restantes perturbações do processo têm a ver com erros de software da 

máquina e problemas mecânicos. Há ainda perturbações que podem derivar do facto de 

não ser utilizado um método de trabalho normalizado, o que leva a que cada operador 

possua os seus próprios padrões para afinar a máquina.  
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4.3.4 Programação da produção 

A programação da produção para o processo de construção de talões é realizada 

segundo o sistema pull, uma vez que, é calculada pelos supervisores com base nas 

necessidades de produção das máquinas que correspondem ao processo seguinte, 

designadas de máquinas APEX. Esta programação é realizada com base nas 

necessidades e em função da hora em que essas mesmas medidas (artigos) vão ser 

precisas nas máquinas do processo seguinte.  

Atualmente, na área das máquinas CT, excluindo as situações em que qualquer 

uma das máquinas não está disponível por se encontrar avariada ou em manutenção, a 

alocação da produção às máquinas é realizada através de um mecanismo que varia em 

função do tipo de talão que é necessário produzir e das restrições de cada máquina. 

Embora as três máquinas permitam fabricar todos os tipos de talões necessários para os 

pneus produzidos na empresa CMIP, isto não acontece por causa das condições 

existentes atualmente.  

Como os talões com um tamanho de jante 14, 15 e 16 com 5 arames são os talões 

que são incorporados nos pneus mais vendidos, estas medidas necessitam de serem 

produzidas em maior quantidade que as restantes. Uma vez que, as medidas referidas 

são fabricadas em elevadas quantidades, estas geralmente, são fabricadas apenas numa 

máquina, com vista a se reduzirem o número de vezes que é necessário proceder a 

mudanças de artigos. Ao se reduzir a quantidade de vezes que se necessita de fazer 

mudanças nesta máquina, reduz-se o tempo perdido e consequentemente aumenta-se o 

tempo disponível de produção desta máquina. 

A máquina onde são realizadas estas medidas é a máquina CT3. Isto deve-se ao 

facto desta máquina, tendo em conta as condições atuais, não produzir talões com um 

tamanho de jante superior a 16. Embora esta máquina, possa fabricar talões com 

medidas superiores a jante 16, não o faz porque não se encontram disponíveis carros de 

armazenamento que possam ser utilizados para tamanhos de jante superiores a 16. 

Em relação aos restantes tipos de talão, estes são produzidos na máquina CT1 

quando se tratam de talões com 4 arames e as restantes medidas são produzidas na 

máquina CT2. Sendo assim, conclui-se que a máquina que produz maior variedade de 

artigos é a máquina CT2, já que faz talões de 5 e 6 arames com qualquer tamanho de 

jante. A máquina CT1 atualmente só fabrica talões com 4 arames, exceto quando as 
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outras máquinas se encontram avariadas e a máquina CT3 nunca muda o número de 

arames e apenas produz talões com tamanhos de jante compreendidos entre 14 a 16 de 5 

arames.  

 

4.3.5 Diagrama de Pareto 

Uma vez que a CMIP apresenta uma elevada variedade de pneus com diferentes 

características e que seria muito complicado e extenso analisar todos os tipos de pneu, 

considerou-se sete famílias fundamentais de produtos. O critério utilizado para se 

dividir os tipos de pneus em famílias de produtos foi o tamanho de jante. No caso da 

CMIP, os pneus que são produzidos apresentam um tamanho de jante desde 14 até jante 

20.  

Posteriormente analisou-se as quantidades das famílias de produtos vendidas no 

ano de 2010, para desta forma, se identificar qual foi a mais vendida. Para se calcular 

qual a família de produtos mais vendida admitiu-se que as quantidades vendidas no ano 

de 2010 correspondem aos valores da procura, quer isto dizer que a fábrica CMIP em 

2010 conseguiu satisfazer os níveis da procura. Sendo assim, para se proceder à análise 

do sistema de produção realizou-se um diagrama de Pareto, onde se dividiu todos os 

tipos de pneus produzidos na CMIP, por tamanho de jante. A Tabela 7 apresenta os 

pneus, divididos por tamanho de jante, mais vendidos no ano de 2010, pela CMIP. 

Tabela 7 - Vendas de pneus em 2010 por tipo de jante 

Família de Produtos Vendas em 2010 (unid) Peso nas Vendas (%) 

Jante 16 4522931 30,4% 

Jante 15 4190432 28,2% 

Jante 14 2646566 17,8% 

Jante 18 1641780 11,0% 

Jante 17 1441609 9,7% 

Jante 19 344910 2,3% 

Jante 20 71629 0,5% 

 14859857 100,0% 

 

Os pneus mais vendidos no ano de 2010 na CMIP foram os pneus que 

compreendem um tamanho de jante 16, com 4522931 pneus vendidos, o que 
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corresponde a um peso nas vendas totais anual de 30,4%. A Figura 47 e a Figura 48 

apresentam os gráficos representativos dos valores apresentados na Tabela 7. Sendo que 

a Figura 47 apresenta o volume de vendas em 2010, divididas por tamanho de jante e a 

Figura 48 apresenta o peso que cada tamanho de jante representa no volume total de 

vendas anual. 

 

Figura 47 - Vendas em 2010 por tamanho de jante 

A família de produtos que apresenta maior volume de vendas é os pneus que 

compreendem jante 16 e a família de produtos que apresenta um menor volume de 

vendas, inferior a 500000 pneus vendidos no ano de 2010, foram os pneus que possuem 

um tamanho de jante 20. Através da Figura 48 é possível identificar os pesos nas vendas 

correspondentes às quantidades vendidas por família de produtos. 

 

Figura 48 - Peso nas vendas por tamanho de jante 
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Os pneus com jante 16 representam um peso nas vendas totais anuais da CMIP de 

30%. Logo a seguir aparecem os pneus de jante 15 representados por um peso nas 

vendas de 28%. Os pneus de jante 14 representam um peso de 18% das vendas. Sendo 

assim, os pneus com tamanhos de jante de 16, 15 e 14, no total, representam um peso 

das vendas de 76%.  

Da análise do diagrama de Pareto identificou-se que a família de pneus mais 

vendida foi os pneus com um tamanho de jante 16. Sendo assim, o talão que integra o 

pneu mais vendido é o talão com a referência 1655285, ou seja, apresenta como 

características um tamanho de jante 16, 5 voltas, 5 arames e um perímetro de 1285 mm. 

Como base neste tipo de talão foi construído o VSM e o WID, com o objetivo de 

analisar o processo de construção de talões. 

 

4.3.6 VSM 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho na empresa, o sistema de 

produção da fábrica foi alvo de uma análise VSM por parte de elementos da fábrica da 

Continental da Alemanha. Esta análise teve como objetivo a comparação dos processos 

da fábrica da Continental Mabor com os processos das restantes fábricas que constituem 

o grupo Continental. Este VSM realizado pelos autores Avalos et al. (2011) pode ser 

consultado no Anexo F. 

A construção de um VSM tem como principais objetivos a diferenciação das 

atividades que acrescentam valor das que não acrescentam valor ao produto e que 

impacto, é que cada uma destas tem no processo produtivo. Para isto, foi necessário 

caracterizar inicialmente o processo de construção de talões e identificar quais as 

operações que é necessário executar durante o mesmo. O estudo para se proceder à 

realização do VSM foi efetuado na máquina CT3. 

Como já foi referido, o processo de construção de talões divide-se em dois 

subprocessos, nomeadamente o subprocesso de extrusão e o de corte. Estes são 

analisados individualmente, utilizando como critérios o tempo de ciclo (TC), o tempo 

de preparação das máquinas (C/O), os tamanhos do lote (Lot), o tempo disponível da 

máquina (Avail) e a taxa de utilização da máquina (Uptime) de cada um dos 

subprocessos. Para além destes dados foi também realizada uma análise às quantidades 

de WIP identificadas entre cada um dos processos.  
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Antes mais, convém esclarecer que o processo anterior ao da construção de talões, 

é o processo de misturação dos compostos, onde são produzidas as mesas de borracha 

que abastecem o processo de construção de talões. Já o processo seguinte consiste na 

junção da cunha ao talão, nas máquinas APEX. 

Sendo assim, consoante as quantidades de produto a fabricar nas máquinas APEX, 

é lançada uma ordem de produção com as necessidades de cada tipo de talão que é 

necessário produzir nas máquinas CT. Estas quantidades correspondem às necessidades 

das máquinas APEX por turno e são calculadas pelos supervisores responsáveis que as 

entregam de forma manual aos operadores das máquinas CT.  

Consoante as quantidades a produzir pelas máquinas CT, são enviadas ordens com 

vista ao abastecimento dos materiais necessários: mesas de borracha e arame. Como já 

foi referido, o arame é proveniente de um fornecedor externo e as ordens de encomenda 

são enviadas de forma automática. Relativamente às mesas de borracha, estas têm 

origem no processo de misturação, e as ordens são também realizadas de forma 

automática. A frequência com que os pedidos são realizados aos fornecedores é diária. 

Com vista à determinação dos níveis de stock de matérias-primas existentes no 

processo, realizou-se uma análise para apurar as quantidades de matérias-primas que se 

encontram no local do posto de trabalho. Neste sentido, analisaram-se as matérias-

primas existentes no local e observou-se que existiam 1883 Kg de borracha e 13959 Kg 

de arame.  

Sabendo que um talão médio pesa 0,201 Kg, dos quais 0,045 Kg são borracha e 

0,155 Kg são arame, os 1883 Kg de borracha permitem produzir aproximadamente 

41884 talões e os 13959 Kg de arame permitem fabricar 90059 talões. Os níveis de 

stock de matérias-primas observados permitem produzir em média 41884 talões, já que 

é o stock de borracha que limita as quantidades a produzir.  

Entre o processo de extrusão e o processo de corte existe um mecanismo 

automático que transporta a tira de talão desde a extrusora até ao local onde ocorre o 

corte da mesma. Após uma análise apurou-se que o comprimento de tira de talão que 

existe entre o processo de extrusão e o processo de corte é de 65,4 metros. Tendo em 

conta que a tira de talão tem largura para 5 talões e sabendo que o tipo talão em estudo 

requer 6,48 metros de tira de talão, conclui-se que o comprimento de tira de talão 
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existente entre os dois processos que constituem o processo produtivo de construção de 

talões permite produzir 50 talões. 

Depois do processo de corte, os talões são armazenados até que o cliente 

(máquinas APEX) necessite dos talões produzidos. Os talões armazenados quando 

necessários são levados para o processo seguinte no início de cada turno. Uma vez que, 

a procura de talões por turno é de 13635, considera-se que esta é a quantidade 

transportada do processo de construção de talões para o processo seguinte por turno. 

Como já foi referido, o número de operadores necessário no processo de 

construção de talões é um operador por máquina. Como o VSM construído é 

representativo de uma máquina CT, o número de operadores necessário para esta 

máquina é de 1 operador. O tempo de ciclo do processo de extrusão é igual ao tempo de 

ciclo do processo de corte, isto porque, o processo de corte é que define a cadência de 

extrusão de borracha pela extrusora. O tempo de ciclo é de 1,01 segundos por talão.  

O C/O representa o tempo que é necessário despender para realizar mudanças de 

artigos. No processo de extrusão o tempo de preparação médio das máquinas é de 16,1 

minutos e no processo de corte este tempo é de 16,7 minutos. Para além disto, verificou-

se que em cada turno ocorrem em média 2 mudanças de artigos em cada máquina. A 

produção é realizada por lotes. O tamanho destes lotes é definido pela capacidade dos 

carros de armazenamento dos talões, que neste caso é de 500 talões.  

Relativamente ao tempo disponível e à taxa de utilização da máquina, estes 

tomam valores iguais nos dois processos, já que estes processos pertencem à mesma 

máquina e ao parar o processo de corte, o processo de extrusão tem também necessidade 

de parar e vice-versa. O tempo diário disponível da máquina para produção é de 69379 

segundos, o que equivale a 19,3 horas. A taxa de utilização da máquina é de 60 %. O 

valor da taxa de utilização da máquina encontra-se diretamente relacionado com o 

excesso de capacidade de produção do processo de construção de talões 

comparativamente com o processo seguinte das máquinas APEX. O VSM 

correspondente ao processo de construção de talões encontra-se apresentado de seguida, 

na Figura 49. 
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Figura 49 - VSM do processo de construção de talões 

Depois de calculados todos os dados que intervêm no VSM, é necessário calcular 

o tempo que é utilizado para efetuar atividades que acrescentam valor e também para 

atividades que não acrescentam valor ao produto. O tempo necessário para as atividades 

que acrescentam valor ao produto é calculado através da soma dos tempos de ciclo dos 

processos que constituem o processo produtivo de construção de talões. Em relação ao 

tempo utilizado para as atividades que não acrescentam valor ao produto, este é 

calculado com base na soma dos tempos que são necessários para consumir a 

quantidade de WIP existente antes, durante e depois do processo de construção de 

talões.  

Conclui-se assim que, as atividades que acrescentam valor representam um tempo 

de 2,02 segundos, ao passo que, as atividades que não acrescentam qualquer valor ao 

produto correspondem a um tempo de 2690 minutos, o que equivale a 44,8 horas. A 

discrepância verificada entre o tempo dispendido em actividades que acrescentam valor 
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ao produto e as que não acrescentam, sugere que de facto este processo precisa de 

intervenção. 

 

4.3.7 WID 

Para se proceder à construção do WID é necessário inicialmente recolher e tratar 

os dados de forma a se determinar os valores necessários. A máquina que se utilizou 

como base de estudo para a realização do WID foi a máquina CT3. Como já foi 

referido, o processo de construção de talões pode ser dividido em dois subprocessos: 

processo de extrusão e processo de corte.  

Cada bloco do WID representa um processo, logo para realizar o WID para o 

processo de construção de talões é necessário desenhar dois blocos: um para o processo 

de extrusão e o outro para o processo de corte. Como se pode observar na - WID do 

processo de construção de talões, a dimensão vertical permite representar o Takt Time 

(TT) e o tempo de ciclo (TC), a largura corresponde aos níveis de WIP e a profundidade 

ao tempo necessário para preparar a máquina.  

 A realização do WID inicia-se com a determinação do valor do TT e do TC. O 

TT corresponde ao intervalo de tempo que uma empresa tem para disponibilizar uma 

unidade de produto, de forma a satisfazer a procura do cliente. Este calcula-se dividindo 

o tempo de produção disponível pelos valores da procura diários (ver Figura 50).  

 

 

Figura 50 - Cálculo do TT 

O TC indica de quanto em quanto tempo sai um produto da máquina. A 

determinação do TC foi realizada com base em observações realizadas junto à máquina, 

de forma a obter o valor, o mais próximo possível da realidade. Estes valores definem a 

altura do bloco referente a cada processo produtivo, sendo que o valor do TC é 

representado através da altura a verde e o TT é representado a cor laranja (ver Figura 

51).  

Em relação à largura do bloco, esta representa os valores respeitantes aos níveis 

de WIP. Para isto é necessário analisar que quantidades de WIP é que existem antes de 
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cada um dos processos. Relativamente à profundidade do bloco, esta representa o tempo 

necessário para se proceder à preparação das máquinas.  

As setas de transporte representam o esforço que é necessário efetuar para 

transportar uma certa quantidade de unidades de produto de um local para outro. Neste 

caso, o esforço de transporte foi calculado com base no produto da quantidade 

transportada pela distância percorrida num dia de trabalho. Posto isto, procedeu-se à 

construção do WID. O WID construído para o processo de construção de talões é 

apresentado na Figura 51. 
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Figura 51 - WID do processo de construção de talões 

O processo de extrusão, assim como o processo de corte apresentam valores de 

TT e TC iguais, sendo que o valor do TT é 1,69 segundos e o TC tem um valor de 1,01 

segundos. Isto quer dizer que, o processo de construção de talões apresenta uma elevada 

capacidade de produção quando comparada com a frequência com que os clientes 

necessitam de talões, ou seja, enquanto a máquina CT, produz um talão a cada 1,01 

segundos, o cliente só necessita de um talão de 1,69 segundos em 1,69 segundos. 

Conclui-se assim que, aproximadamente 40% do tempo a máquina não necessita de 

funcionar. 

A largura do bloco de cada um dos processos é definida pela quantidade de WIP 

observada em cada processo. Tal como já foi referido no subcapítulo anterior, os níveis 

de WIP médios do processo de extrusão permitem fabricar 41884 talões, o que permite 

abastecer a máquina durante aproximadamente 1,02 dias e as quantidades de WIP 

observadas no processo de corte permitem produzir 50 talões, as quais são consumidas 

em menos de 1 minuto. 

A profundidade do bloco foi calculada com base no tempo que é necessário 

proceder a mudanças de artigos. Para o processo de extrusão o tempo que é necessário é 

aproximadamente de 16,1 minutos e para o processo de corte este tempo é de 16,7 
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minutos. De referir que em média, na máquina em análise, ocorrem 2 mudanças de 

artigos por turno. 

Em relação ao esforço que é realizado para transportar a tira de talão do processo 

de extrusão para o processo de corte, este é representado pela largura da seta e tem o 

valor de 2675866 talões.m/dia. Este valor foi calculado através da multiplicação da 

quantidade de talões que são transportados diariamente pela distância que estes 

percorrem até chegarem ao processo de corte. A quantidade de talões que são 

transportados diariamente do processo de extrusão para o processo de corte é de 40936 

talões e a distância percorrida é de 65,4 metros. 

 

4.4 Identificação de problemas 

Uma vez efetuada a descrição detalhada do processo de construção de talões e a 

respetiva análise utilizando ferramentas adequadas, torna-se necessário identificar 

oportunidades de melhoria que visem a organização do processo produtivo em estudo. 

Através do estudo efetuado ao método que os operadores utilizam para a 

preparação das máquinas foi possível identificar que cada operador afina a máquina de 

acordo com o seu próprio método e sequência de operações. Embora os operadores 

possuam alguma informação sobre as atividades a desempenhar para se proceder a 

mudanças de artigos, não realizam as tarefas de acordo com uma mesma sequência, 

levando a que cada um necessite de tempos diferentes para realizar determinado setup. 

Para além disto, como o método de trabalho não se encontra normalizado os operadores 

podem não ter a informação suficiente para realizar o setup segundo o método mais 

correto e eficaz. 

Com base no estudo realizado, que visou a identificação e análise das 

perturbações do processo, concluiu-se que outro dos problemas do processo de 

construção de talões tem a ver com o próprio método utilizado para afinar a máquina 

durante a realização do setup. Cada operador afina a máquina segundo os seus próprios 

padrões, com base na experiência adquirida ao longo do tempo, mas verifica-se que são 

sempre necessários ajustes finais na máquina. Este é um dos problemas que o SMED 

pretende resolver, já que esta metodologia refere que as operações de ajuste devem ser 
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feitas à primeira, e propõe técnicas para as fazer. Esta metodologia será explorada no 

capítulo 5. 

Em relação ainda aos setups, verificou-se que é necessário um elevado número de 

ferramentas, pois os parafusos não se encontram normalizados e o número de voltas que 

é necessário dar para apertar os parafusos implica um aumento considerável no tempo 

total necessário para realizar o setup. De uma forma geral, os problemas referidos, até 

ao momento, indiciam a necessidade de aplicação das metodologias SMED, gestão 

visual e normalização do trabalho. Estas propostas de melhoria serão desenvolvidas no 

capítulo 5.  

Outro dos aspetos identificados foi a verificação da desorganização da área 

envolvente ao processo de construção de talões. Embora os corredores de passagem 

estejam identificados, como não se encontram definidos locais para a colocação de cada 

um dos materiais necessários ao processo de construção de talões, estes são deixados 

em qualquer local, podendo ficar em locais de passagem e assim perturbar o normal 

funcionamento dos fluxos de transporte da fábrica.  

As ferramentas necessárias para o posto de trabalho em causa, não possuem locais 

adequados para serem colocadas, levando a que seja necessário os operadores disporem 

de tempo para as procurar, durante a realização dos setups. A Figura 52 apresenta duas 

imagens que permitem evidenciar a desorganização das ferramentas no posto de 

trabalho. 

 

Figura 52 - Desorganização das ferramentas 

A desorganização da área, referente ao processo de construção de talões referida, 

indicia a necessidade de aplicação do método 5 S. A proposta de melhoria que visa a 

aplicação de 5 S encontra-se detalhada no capítulo 5. 
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A máquina CT3 dispõe de armazenamento automático, ao contrário das restantes 

duas, e este só permite que sejam utilizados dois tipos de carros, sendo que um dos tipos 

de carros só pode ser utilizado para medidas mais pequenas (jante 14 a 16) e as medidas 

maiores (jante 17 a 20) são colocadas no segundo tipo de carro.  

Como não se encontram disponíveis carros suficientes do segundo tipo por estes 

se encontrarem ocupados pelo processo seguinte, as medidas maiores têm de ser 

produzidas na máquina com o armazenamento manual e as medidas mais pequenas são 

fabricadas na máquina com o armazenamento automático. Sendo assim, a máquina que 

dispõe do armazenamento automático produz atualmente as jantes mais pequenas, de 14 

a 16 e as jantes maiores, de 18 a 20, são produzidas numa das duas máquinas que 

apresentam o armazenamento manual, nomeadamente a máquina CT2.  

Uma vez que as medidas maiores são mais pesadas que as mais pequenas e tendo 

como base as questões que derivam de ergonomia e de segurança, as medidas maiores 

deveriam ser produzidas na máquina com o armazenamento automático, máquina CT3 

ao invés de serem produzidos na máquina CT2. Desta forma iriam prevenir-se a 

ocorrência de problemas de saúde nos trabalhadores. As medidas mais pequenas é que 

deveriam ser produzidas nas máquinas com armazenamento manual.  

Outro dos problemas identificados tem a ver, com o facto, dos supervisores 

permitirem aos operadores fabricarem quantidades superiores às necessidades das 

máquinas APEX. Visto que a atribuição de prémios é efetuada com base nas 

quantidades produzidas, estes prolongam as corridas, isto é, produzem maiores 

quantidades de tipos de talões quando estes não são necessários, para realizarem um 

menor número de setups e assim ganharem um valor superior monetário de prémio. 

Deste problema resulta um dos sete desperdícios, mais concretamente o desperdício de 

sobreprodução. 

Como os operadores produzem quantidades superiores às que são necessárias e 

dado que este processo dispõe de uma elevada capacidade de produção, estas medidas 

produzidas desnecessariamente ocupam carros e lugares de armazenamento que 

poderiam ser utilizados para medidas necessárias num determinado momento. Muitas 

destas medidas podem ainda ficar obsoletas, isto é, estas não serem utilizadas e o prazo 

de validade expirar, resultando em produtos defeituosos, um dos sete desperdícios 

identificados pelo paradigma lean manufacturing. 
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Resumindo, o facto de não se estabelecer as quantidades de talões a produzir de 

uma forma rigorosa, resulta em desperdícios de sobreprodução, a qual pode originar 

desperdícios relacionados com produtos com defeito. 

Relativamente ao armazenamento do produto fabricado neste processo, concluiu-

se que o parque de talões atual não se encontra definido para a capacidade de 

armazenamento necessária e não garante o mecanismo FIFO. O mecanismo FIFO 

permite gerir o parque de armazenamento de talões segundo o conceito de que, os 

primeiros talões a ser produzidos são os primeiros a ser consumidos.  

O facto do mecanismo de gestão do parque não garantir que os primeiros talões a 

serem produzidos são os primeiros a serem consumidos, pode originar dois problemas 

de qualidade. O primeiro tem a ver com o tempo de repouso dos talões e o segundo 

deriva destes passarem do prazo de validade estipulado para serem consumidos. O 

tempo de repouso dos talões é o tempo que estes devem ficar armazenados sem serem 

consumidos, para a borracha arrefecer e as propriedades do talão estabilizarem, 

enquanto que, o prazo de validade é o tempo máximo que pode decorrer desde que um 

talão é produzido até que este é consumido. 

Através das perturbações observadas e analisadas identificou-se que um elevado 

número de paragens da máquina ocorre devido à existência de resíduos na borracha que 

provêm do processo anterior, o processo de misturação. Outro dos problemas resulta 

dos defeitos de qualidade das fieiras, guias e parafusos das fieiras que são utilizadas nos 

setups de mudança de arame. Estas desgastam-se muito rapidamente levando, no caso 

das fieiras e das guias, à produção de talões que não verificam as especificações de 

qualidade, e no caso dos parafusos da fieira, a um aumento no tempo de realização deste 

setup. 

De frisar ainda que, um dos fatores de desmotivação dos operadores é a 

obsolescência dos tempos padrão que propicia a falta de equidade na atribuição dos 

prémios aos operadores. Isto deve-se ao facto da máquina CT3 se encontrar beneficiada 

em relação à máquina CT2 e CT1. 
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5 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Neste capítulo serão apresentadas as propostas de melhoria, tendo como base 

ferramentas lean manufacturing, para solucionar os problemas identificados no capítulo 

anterior, bem como para aperfeiçoar a organização da produção na secção de construção 

de talões. As propostas de melhoria que são desenvolvidas no presente relatório visam a 

reorganização do layout da área em estudo, a implementação da ferramenta 5 S, a 

aplicação da metodologia SMED com vista à redução do tempo de preparação das 

máquinas e por último o desenvolvimento do processo de normalização do trabalho do 

processo de construção de talões. 

 

5.1 Implementação da metodologia 5 S 

A implementação da ferramenta 5 S envolve 5 passos fundamentais: classificar 

todos os materiais existentes no posto de trabalho (necessários ou desnecessários); 

definir locais para todos os materiais necessários ao posto de trabalho; limpar e definir 

regras; fornecer informação aos operadores para se manter a zona limpa e arrumada 

segundo os parâmetros definidos; controlar e monitorizar o trabalho dos operadores para 

que estes cumpram as regras definidas. De seguida é apresentada uma descrição 

detalhada das atividades realizadas durante cada uma das fases da implementação da 

ferramenta 5 S. 

Classificar: Neste ponto foi necessário identificar quais os materiais que existem 

no posto de trabalho e perceber qual a função de cada um deles. Todos os materiais e 

ferramentas identificados no posto de trabalho foram classificados como necessários ou 

desnecessários ao posto de trabalho de construção de talões. Os materiais que foram 

identificados e classificados como desnecessários são ferramentas ou componentes 

danificados que foram substituídos ao longo do tempo, mas que não foram removidos 

do posto de trabalho, levando a que estes se tornassem obsoletos. Exemplos destes 

materiais podem ser visualizados através da Figura 53. 
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Figura 53 - Materiais e ferramentas desnecessárias ao posto de trabalho 

Para além dos materiais e ferramentas que foram classificados como 

desnecessários, também um tipo de carros de armazenamento de talões vai ser removido 

da área respeitante ao processo de construção de talões. Isto porque, o parque que foi 

definido no decorrer deste trabalho (ver secção 5.2) não foi dimensionado para ter 

lugares para este tipo de carro, visto que estes carros apresentam dimensões muito 

distintas dos restantes tipos de carros e também porque estes dificultam o transporte e 

armazenamento de talões por parte dos operadores. 

Os carros que serão removidos deste processo são os carros tipo 6. A Figura 54 

apresenta uma imagem de um dos carros que se encontra inserido no tipo de carros que 

se pretende remover. A quantidade destes carros existentes atualmente é de cerca de 5 

carros, os quais apresentam uma capacidade para 5000 talões 

 

Figura 54 - Exemplo de um carro do tipo 6 
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Organizar: Depois de classificados e diferenciados os materiais necessários e 

desnecessários, é preciso definir locais e normas de arrumação dos materiais e 

ferramentas que são necessárias para os postos de trabalho da secção da construção de 

talões. Para isto, foi realizado um levantamento de todos os materiais e ferramentas que 

são necessários ter junto ao posto de trabalho. As matérias-primas que são necessárias 

para o processo de construção de talões são mesas de borracha e bobines de arame. As 

mesas de borracha serão colocadas numa estante com prateleiras denominadas de rack. 

Esta terá uma capacidade de 6 mesas de borracha e pode ser visualizada na Figura 55.  

 

Figura 55 - Rack com capacidade para 6 mesas de borracha 

O transporte de mesas de borracha da rack para a máquina será realizado com a 

ajuda de um porta paletes que será adquirido pela empresa. As bobines de arame serão 

colocadas junto à maquina com o objetivo de minimizar o esforço que o operador 

necessita de despender. Uma vez que, as bobines de arame apresentam um peso 

elevado, é necessário recorrer à utilização de carros para que estas possam ser colocadas 

na máquina.  

Atualmente, a empresa apenas apresenta 2 carros para transportar as bobines de 

arame, e tendo em conta que esta área dispõe de 3 máquinas CT, sugere-se a aquisição 

de um novo carro de transporte de bobines. A Figura 56 apresenta uma imagem do carro 

que é utilizado para realizar o transporte das bobines de arame. 
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Figura 56 - Carro de transportar as bobines de arame 

A mesma situação acontece com os carros de soldar. Estes são necessários para 

soldar o arame da antiga bobine de arame ao arame da nova bobine. A Figura 57 

apresenta uma imagem respeitante ao carro de soldar arame. Uma vez que, a empresa 

apenas dispõe de 2 carros de soldar é necessário adquirir um novo carro de soldar, para 

que cada máquina disponha do seu próprio equipamento de soldar e não seja necessário 

os operadores despenderem tempo à procura deste, durante a realização do setup 

respeitante à mudança de bobines de arame. 

 

Figura 57 - Carro de soldar arame 

Os restantes materiais e as ferramentas foram colocados o mais próximo possível 

de onde vão ser utilizados, para minimizar a distância das deslocações que é preciso 

percorrer e assim reduzir o desperdício de movimentações. Para isto, foi necessário 

identificar onde é que cada uma das ferramentas é necessária e estipular locais intuit ivos 
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e de fácil aceso que permitam aos operadores encontrar rapidamente as ferramentas, 

para minimizar o tempo utilizado à procura de ferramentas. 

As ferramentas vão ser colocadas em painéis desenvolvidos propositadamente 

para as ferramentas que efectivamente são necessárias. Estes painéis de ferramentas vão 

ser desenvolvidos utilizando como base a ferramenta gestão visual. Para isto, cada 

painel de ferramentas irá dispor de locais apropriados para colocar cada umas das 

ferramentas necessárias e cada local vai apresentar a imagem correspondente à 

ferramenta em questão, com a respetiva designação.  

A título de exemplo apresentam-se na Figura 58, duas imagens que pretendem 

demonstrar os resultados que esperam obter com a colocação das ferramentas em 

painéis. A imagem da esquerda representa a situação atual e a imagem à direita tem 

como objetivo demonstrar as diferenças que se pretendem obter através da 

implementação da metodologia 5 S, no que diz respeito ao aspeto da organização. 

 

 

Figura 58 - Resultados esperados da implementação de painéis de ferramentas (Rech, 2004)  

Relativamente aos restantes materiais será necessário fazer suportes para estes 

serem colocados de forma a garantirem que se encontram de uma forma organizada. 

Será esse o caso das tintas que são utilizadas para identificar os talões de acordo com as 

suas características. Estas vão ser arrumadas em recipientes apropriados que vão ser 

colocados numa rede, junto ao local onde é realizada a armazenagem dos talões nos 

carros de armazenamento, para posteriormente estes serem colocados no parque. A 

Figura 59 apresenta uma imagem similar dos recipientes que vão ser utilizados para 

colocar as tintas. 
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Figura 59 - Recipientes para colocar as tintas 

Uma vez definidos os materiais que são necessários, bem como os locais onde vão 

ser colocados, torna-se necessário definir algumas normas que permitam garantir e 

manter a organização do espaço de trabalho. Estas normas foram definidas pelo autor no 

decorrer da implementação do método 5 S. Na Tabela 8 são apresentadas algumas das 

normas a respeitar e a cumprir pelos operadores com vista à organização do espaço de 

trabalho e para que se mantenha o posto de trabalho de acordo com o definido. 

Tabela 8 - Normas de organização do espaço de trabalho 

Normas de organização do espaço de trabalho 

As mesas de borracha só podem ser colocadas na rack 6 dias após a data de produção e estas 

devem estar organizadas em função da mesma. 

Quando só existirem 2 mesas de borracha na rack, o operador que retirou a última mesa de 

borracha deve informar a misturação. 

As mesas de borracha que não estiverem dentro do especificado, devem ser identificadas com 

uma folha de retenção e o transportador deve ser notificado para as vir recolher. 

As bobines com os fios de arame cruzados devem ser colocadas no suporte de bobines, para os 

fornecedores de bobines de arame as levarem. 

Os setups devem ser realizados com base nos métodos de trabalho definidos. 

Cada operador é responsável por arrumar os materiais danificados e, no caso dos veios, 

informar a engenharia para que estes venham recolher os veios partidos para serem reparados. 

Os carros com talões devem ser colocados pelos operadores das máquinas CT no parque 

definido, de acordo com o indicado pelo software de gestão do parque FIFO (secção 5.2). 

Os ajudantes das máquinas APEX devem trazer os carros vazios para as máquinas CT e colocá-

los nos lugares correspondentes para carros vazios. 
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Limpar: As normas de limpeza são importantes para manter o posto de trabalho 

limpo e organizado. Estas são apresentadas na Tabela 9. 

Tabela 9 - Normas de limpeza do espaço de trabalho 

Normas de limpeza do espaço de trabalho 

Os materiais e as ferramentas depois de serem utilizados devem ser colocados nos locais pré-

definidos. 

Os materiais como as fieiras, guias e cabeçotes depois de utilizados devem ser limpos e 

arrumados nos locais pré-definidos.  

O posto de trabalho e a área envolvente devem ser limpos no fim do turno. 

Os restos de borracha, o arame e os talões fora do especificado devem ser colocados nos 

recipientes adequados, bem como o plástico e o papel. 

 

Normalizar: Para se proceder à normalização da área envolvente ao posto de 

trabalho do processo de construção de talões é necessário dar formação aos operadores 

sobre as práticas a adotar e fornecer documentos que apresentem a forma como os 

setups devem ser realizados. 

Respeitar: Neste ponto torna-se importante monitorizar e controlar o trabalho dos 

operadores para que estes cumpram as regram estipuladas e para que o local de trabalho 

se mantenha limpo e organizado. É também fundamental incentivar os trabalhadores a 

serem pró-ativos, para que estes deem ideias para melhorar a organização do espaço de 

trabalho. 

Uma das formas de se manterem os padrões definidos pela implementação do 

método 5S é a realização de auditorias ao posto de trabalho, para verificar se as 

especificações anteriormente estipuladas estão a ser cumpridas. 

 

5.2 Reorganização do layout 

Como já foi referido, o atual parque de armazenamento de carros com talões, não 

tem capacidade para a quantidade de carros existente na área referente ao processo de 

construção de talões. Com o objetivo de redefinir todo o parque, bem como a área que 

envolve os postos de trabalho deste processo, foi realizado um estudo para reorganizar o 

layout desta secção.  
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Atualmente existem na secção da construção de talões 6 tipos diferentes de carros 

onde os talões são colocados, para posteriormente serem armazenados no parque de 

talões. A Tabela 10 apresenta as diferentes características dos carros existentes no 

processo em estudo para armazenar talões. 

Tabela 10 - Tipos de carros de talões 

Tipos de carros Características 

Carros tipo 1 Talões com tamanho de jante de 14 a 16; 

Podem ser utilizados para nas máquinas CT1, CT2 e CT3; 

Carros tipo 2 Talões com tamanho de jante de 14 a 16; 

Só podem ser utilizados nas máquinas CT1 e CT2; 

Carros tipo 3 Talões com tamanho de jante de 14 a 20; 

Podem ser utilizados nas máquinas CT1, CT2 e CT3; 

Carros tipo 4 Talões com tamanho de jante de 14 a 20; 

Só podem ser utilizados nas máquinas CT1 e CT2; 

Carros tipo 5 Talões com tamanho de jante de 14 a 20; 

Só podem ser utilizados nas máquinas CT1 e CT2; 

Carros tipo 6 Talões com tamanho de jante de 14 20 

Só podem ser utilizados nas máquinas CT1e CT2 
  

   

Embora existam 6 tipos diferentes de carros no processo de construção de talões, 

as suas dimensões podem ser agrupadas segundo 4 tipos de carros, uma vez que os 

carros do tipo 1 e 2 e os carros do tipo 3 e 5 apresentam dimensões semelhantes e como 

tal, as dimensões dos lugares no parque necessárias são as mesmas. O agrupamento dos 

tipos de carros em função das suas dimensões é apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11 - Dimensões dos carros de talões 

Tipos de carros Dimensões 

Carros tipo 1, 2  1200mmX800mm 

Carros tipo 3 e 5 1600mmX800mm 

Carros tipo 4 1800mmX1050mm 

Carros do tipo 6 2400mmX600mm 
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Os carros do tipo 1 e 2 apresentam a mesma largura que os carros do tipo 3 e 5, 

apenas o comprimento é diferente. Quer isto dizer, que é possível agrupar estes 4 tipos 

de carros, caso se considere um comprimento de 1600 mm, uma vez que se um parque 

for dimensionado para carros do tipo 3 e 5, este também pode ser utilizado por carros do 

tipo 1 e 2. 

O parque atual encontra-se dimensionado segundo dois tipos de tamanhos de 

lugares para colocação de carros de talões. Um dos tipos de lugares apresenta um 

comprimento de 1600 mm e uma largura de 800 mm, o que permite colocar nestes 

lugares carros do tipo 1, 2, 3 e 5. O segundo tipo de lugares apresentado pelo atual 

parque de armazenamento de talões apresenta um comprimento de 1800 mm e uma 

largura de 1050 mm, onde são colocados os carros do tipo 4. 

Uma vez que, que o atual parque de armazenamento de talões só apresenta dois 

tipos distintos de lugares para carros de talões, e estes não se encontram dimensionados 

para os carros do tipo 6, estes carros não dispõem de lugares no parque onde possam ser 

colocados. O layout representativo do atual parque de armazenamento de talões 

encontra-se apresentado na Figura 60. 

 

Figura 60 - Layout atual do processo de construção de talões 
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O atual parque de talões possui lugares para 2 tipos de dimensões de carros. Os 

lugares para carros pequenos permitem que sejam colocados os carros do tipo 1, 2, 3 e 5 

e os lugares para os carros grandes que permitem que sejam colocados apenas carros do 

tipo 4. Os carros do tipo 1, 2, 3 e 5 apresentam cada, uma capacidade para cerca de 500 

talões, enquanto que os carros do tipo 4 dispõem de uma capacidade aproximada de 

1000 talões por cada carro. Considerando que o parque atual tem capacidade para 22 

carros de 500 talões cada e 52 carros de 1000 talões, vem que o parque atual apresenta 

capacidade para cerca de 48000 talões. 

Uma vez que o parque de armazenamento de talões atual não se encontra 

dimensionado para os carros do tipo 6, por estes apresentarem dimensões 

completamente diferentes dos restantes carros, estes são armazenados pelos operadores 

em locais que não correspondem ao parque de talões, similarmente ao que acontece aos 

restantes carros, quando não existem lugares disponíveis no parque de talões. Na grande 

maioria dos casos quando não existem lugares disponíveis no parque de talões, estes 

carros são colocados nos corredores, dificultando assim os fluxos dos materiais de 

transportes da fábrica. A falta de organização que deriva da ineficiência do parque de 

armazenamento de talões atual é apresentada na Figura 61. 

  

 

Figura 61 - Parque de armazenamento de talões atual 

Como se pode ver através da figura anterior os carros que se encontram nos 

lugares do parque de armazenamento de talões encontram-se organizados, mas os 

restantes carros que foram colocados fora do parque estão situados em locais que 

interferem com os fluxos de transporte.  
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Devido à desorganização causada pela falta de capacidade do parque de 

armazenamento de talões foi realizado um estudo para reorganizar o layout atual, com 

vista ao aumento da capacidade do parque. Para isto, foi necessário fazer medições de 

todo o local envolvente ao postos de trabalho do processo de construção de talões, para 

se tentar otimizar o espaço existente de forma a se conseguir desenvolver um parque de 

armazenamento de talões com capacidade para os carros existentes nesta área.  

Para fazer a reorganização do layout da área em estudo, identificaram-se os 

diferentes tipos de carros existentes e adequou-se o parque de armazenamento de talões 

aos carros. Como já foi referido, existem 6 tipos distintos de carros para armazenar 

talões, os quais podem ser classificados em 4 categorias representativas das suas 

dimensões.  

Uma vez que, os carros do tipo 6 apresentam dimensões muito diferentes dos 

restantes tipos de carros e como este tipo de carro não apresenta características 

ergonómicas para o armazenamento e transporte deste tipo de carros por parte dos 

operadores, estipulou-se que o novo parque de armazenamento de talões não vai 

englobar lugares para a colocação deste tipo de carros. Sendo assim os carros do tipo 6 

não serão utilizados e como consequência serão removidos da área que diz respeito ao 

processo de construção de talões.  

Com a remoção dos carros do tipo 6, fica-se apenas com 5 tipos de carros, os 

quais podem ser agrupados segundo 3 categorias, nomeadamente os carros do tipo 1 e 2, 

os carros do tipo 3 e 5 e os carros do tipo 4. Para tornar o parque mais flexível e com 

maior capacidade o parque de armazenamento de talões foi construído usando como 

base, 3 tamanhos de lugares para carros com talões.  

Consoante o espaço que estava disponível e com vista à maximização da 

capacidade de armazenamento de carros no parque resultou um parque para os carros do 

tipo 1 e 2, com uma capacidade para 10 carros. O segundo parque dispõe de lugares 

com dimensões que podem ser utilizados pelos carros do tipo 1, 2, 3 e 5 e apresenta uma 

capacidade para 67 carros. O terceiro e último parque destina-se apenas a carros do tipo 

4 e dispõe de uma capacidade de 36 carros.  

Conclui-se que o novo parque tem uma capacidade de armazenamento para 113 

carros, o que corresponde a um armazenamento aproximado de 74500 talões. Sabendo 

que em média cada máquina APEX consome 3000 talões por turno, vem que, a 
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capacidade de armazenamento do parque de talões, proporcionado pelos 113 carros 

existentes no processo de construção de talões, permite alimentar as máquinas APEX 

durante aproximadamente 2 turnos. 

Para além disto, foram ainda definidos 11 lugares para a colocação de carros de 

armazenamento de talões vazios. Sendo que dos 11 lugares definidos, 3 correspondem a 

lugares para carros vazios da máquina CT1, 4 dizem respeito a lugares para a máquina 

CT2 e 4 lugares destinam-se à máquina CT3. Para além de se ter redefinido todo o 

parque de armazenamento de talões para que este apresentasse a capacidade necessária, 

também se estipulou os locais onde vão ser colocados todos os materiais necessários 

para o processo de construção de talões.  

Como se pode ver na Figura 62 dependendo dos materiais a colocar em 

determinado local, estes encontram-se diferenciados por cores. A identificação dos 

locais que se encontram definidos para a colocação de determinado material foi baseada 

nos fundamentos da ferramenta gestão visual. 

 

Figura 62 - Layout proposto 
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O parque de armazenamento de talões encontra-se representado, no layout 

apresentado, com as cores azul e amarelo. Os lugares correspondentes ao parque de 

armazenamento de talões vão ser numerados. Relativamente aos locais para a colocação 

do stock de matérias-primas, como as bobines de arame e mesas de borracha, estes 

encontram-se representados a cor verde. A cor vermelha diz respeito a recipientes onde 

deve ser colocado o SCRAP. Neste processo, o SCRAP gerado corresponde a borracha 

vulcanizada e talões que foram produzidos e que não cumprem as especificações. Os 

restantes locais para a colocação dos restantes materiais encontram-se representados a 

cor preta. Exemplos destes materiais são, os carros de soldar, os carros de transporte das 

bobines de arame, empilhadores, recipientes para os restos de arame e ainda os lugares 

que serão utilizados para colocar carros de talões vazios. 

Para além da diferenciação dos locais através de diferentes cores, vai-se 

identificar os locais, para que os operadores possam facilmente obter a informação 

sobre onde é que determinado material deve ser colocado. Esta identificação, consiste 

na numeração de todos os lugares para carros que constituem o parque de 

armazenamento de talões e nos restantes locais vai ser referido o material a que se 

destina determinado local. 

O parque de armazenamento de talões vai ser gerido por um software que foi 

desenvolvido na empresa e já é utilizado em outras áreas da fábrica. A implementação 

deste tem como objetivo garantir uma gestão do parque segundo o mecanismo FIFO, 

isto é, os primeiros talões a serem produzidos devem ser os primeiros a serem 

utilizados, para que não se tornem obsoletos. 

Para a implementação deste sistema automático de gestão do parque de 

armazenamento de talões que visa garantir que este é gerido com base no mecanismo 

FIFO é necessário colocar cinco computadores na área que diz respeito ao parque de 

talões. Três destes computadores vão ser colocados, cada um, junto de cada uma das 

máquinas CT e os restantes dois vão ser colocados próximos das máquinas APEX. Os 

computadores que serão colocados junto das máquinas CT têm como objetivo o registo 

dos carros de talões no parque e os restantes dois computadores serão utilizados para 

retirar os carros do parque. De seguida será explicado o funcionamento do sistema de 

gestão do parque de armazenamento de talões proposto. 
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Quando um carro de talões acaba de ser produzido, é identificado com uma 

etiqueta. Esta etiqueta apresenta as características que caracterizam os talões. A Figura 

63 apresenta uma imagem das etiquetas que são utilizadas para identificar os talões no 

parque de armazenamento. 

 

Figura 63 - Etiqueta utilizada para caracterizar os talões 

Posteriormente é inserido o código do carro de talões que foi produzido no 

computador com o software FIFO, o qual vai analisar quais os lugares do parque de 

armazenamento de talões que se encontram disponíveis. Com base nestes, o software 

vai indicar um lugar onde o carro de talões deve ser colocado. A partir deste momento o 

lugar que foi indicado pelo computador vai ser classificado como ocupado e vai também 

guardar a data em que foi produzido.  

Quando as máquinas APEX necessitarem de determinado tipo de talão, o operador 

insere o código do talão pretendido e o software do computador vai indicar o carro de 

talões que diz respeito ao tipo de talão pretendido, que apresenta a data de produção 

mais antiga. Ao se processar esta informação, o computador vai assumir que o lugar que 

foi indicado se encontra disponível para serem colocados futuros carros de talões. 
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5.3 Estudo de tempos 

Uma vez que cada operador dispõe do seu próprio método de trabalho, e inclusive 

o mesmo operador pode executá-lo de formas diferentes, foi preciso proceder a uma 

normalização do método de trabalho, para posteriormente se realizar uma análise 

SMED, com vista à redução do tempo que é necessário despender para a realização dos 

métodos de trabalho referentes aos setups. 

O processo de normalização do método de trabalho foi realizado para as 

operações que dizem respeito aos setups realizados no processo de construção de talões, 

bem como, para o próprio método de processamento da máquina. Para se poder realizar 

uma análise das mesmas e identificar e definir qual o método de trabalho a adotar, bem 

como os tempos que são necessários para a realização de cada tarefa incluída no método 

de trabalho normalizado, recorreu-se ao método de filmagem. 

Para fazer o cálculo do tempo necessário para a realização de cada uma das tarefas 

envolvidas no método de trabalho a normalizar, efetuou-se um estudo do trabalho, 

utilizando a técnica de observação direta: estudo de tempos. 

 

5.3.1 Operações de mudança 

Para se proceder à normalização do método de trabalho respeitante aos setups, foi 

necessário efetuar observações diretas e posteriores análises da informação e dos dados 

recolhidos, para se determinar qual o método de trabalho mais adequado ao processo em 

estudo. Para isto, foi necessário observar durante um intervalo de tempo considerável, 

vários operadores a desempenharem as funções necessárias ao posto de trabalho de 

construção de talões.  

Depois de observados os vários métodos de trabalho utilizados, decompôs-se cada 

método de trabalho em operações, para facilitar a análise das mesmas e a definição do 

método de trabalho mais adequado. Após se ter definido as operações que são 

necessárias realizar para o método de trabalho a normalizar, bem como a sequência em 

que estas são efetuadas, procedeu-se ao respetivo estudo e cálculo dos tempos. Para isto, 

realizaram-se várias observações das quais se retiraram os tempos necessários. 

Posteriormente, a cada tempo recolhido foi atribuído um rendimento de execução 
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conforme a prestação apresentada por cada operador durante a realização de cada 

atividade.  

O método utilizado para realizar a avaliação do rendimento consistiu inicialmente 

no julgamento da dificuldade de cada uma das atividades realizadas e posteriormente 

procedeu-se a uma classificação da cadência de execução identificada durante o 

processo de observação. A dificuldade das tarefas foi classificada com base nos 

movimentos que são necessários realizar durante cada uma das tarefas do trabalho. 

Estes movimentos foram classificados como intensivos ou eficazes.  

Os movimentos intensivos caracterizam tarefas simples e de fácil execução e os 

movimentos eficazes designam tarefas que necessitam de maior destreza e precisão, isto 

porque geralmente, estas são mais complexas e necessitam de uma maior habilidade e 

coordenação para serem realizadas quando comparadas com as anteriores. Depois de 

classificadas as atividades torna-se necessário criar um conceito mental de rendimento 

normal de trabalho sobre como cada uma delas deve ser efetuada. 

O segundo passo consiste na observação direta das tarefas a serem executadas por 

operadores e posterior atribuição de um valor numérico representativo do rendimento a 

que estas se encontram a serem realizadas, tendo como base de comparação o conceito 

de rendimento criado no passo anterior. Multiplicando o tempo observado pelo valor do 

rendimento atribuído a determinada tarefa, obtém-se o valor do tempo normalizado 

(TN) para cada operação.  

Depois de convertidos para o mesmo rendimento de execução, todos os tempos 

das operações que constituem o método de trabalho do setup, estes podem ser somados, 

calculando-se assim o tempo normalizado necessário para a execução de todo o setup. 

Os tempos normalizados para cada tarefa, bem como o método de trabalho definido para 

a mudança de bobine de arame são apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Tempos normalizados da mudança de bobine de arame 

ID Descrição TN (s) 

1 Deslocar-se até ao carro de soldar 19,3 

2 Preparar carro de soldar 52,0 

3 Deslocar-se até à bobine de arame 14,5 

4 Colocar bobine de arame no carro 34,7 

5 Retirar a embalagem da bobine de arame 26,7 

6 Retirar bobine vazia 9,5 

7 Retirar veio e rolamentos da bobine vazia 4,3 

8 Colocar veio e rolamentos na bobine cheia 16,0 

9 Arrumar bobine vazia 9,6 

10 Colocar bobine cheia na máquina 27,7 

11 Retirar carro 3,7 

12 Unir arame 81,4 

13 Pegar na lima e limar o arame 23,9 

14 Colocar arame no sistema 25,0 

15 Deslocar-se até ao computador 15,4 

16 Ligar o acumulador 4,9 

17 Deslocar-se até à extrusora 3,3 

18 Pegar na faca e retirar excessos de borracha 8,6 

19 Verificar se o arame rebenta 22,0 

20 Deslocar-se até ao computador 4,1 

21 Arrancar com máquina 5,4 

 

Uma vez que, as pessoas não executam as tarefas com o mesmo rendimento ao 

longo de um turno de trabalho, torna-se necessário adicionar ao TN, o valor respeitante 

às correções de fadiga e descanso. Estes valores são estipulados pela empresa e 

representam 6% no que concerne às correções de descanso e 7% quando se trata de 

correcções de fadiga, do TN de execução do setup. Ao se adicionar o valor que resulta 

da imputação das correções referidas, advém o valor do tempo padrão (TP) do setup.  

O TP representa o tempo que é necessário despender para efetuar determinado 

trabalho. Na Tabela 13 é apresentada a forma como foi calculado o TP para efectuar a 

mudança de bobine de arame do processo de construção de talões. 
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Tabela 13 - Tempo padrão para a mudança de bobine de arame 

Mudança de bobine de arame 

Tempo (s) 

TN 412 

Fadiga  7% 28,8 

Descanso 6% 24,7 

TP  465,5 

  

O valor do TN para se efectuar a mudança de bobine de arame é de 412 segundos. 

Ao se adicionar os valores respectivos das correcções de fadiga e descanso, determina-

se o valor do TP que será de 465,5 segundos. 

 

5.3.2 Operações de funcionamento normal 

O método de processamento da máquina já se encontra normalizado, uma vez que 

a máquina efetua cada ciclo de trabalho sempre da mesma forma. Neste subcapítulo foi 

apenas realizado o cálculo do tempo padrão do processo máquina. Este estudo foi 

realizado nas três máquinas CT para vários tipos de talões. Para isto, foi necessário 

inicialmente recorrer ao método de filmagem para registar o método de trabalho da 

máquina para definir quais as atividades envolvidas no processamento de talões pela 

máquina e determinar o tempo que a máquina demora a efetuar cada uma das atividades 

identificadas. 

De seguida construiu-se um documento com as actividades que caracterizam o 

ciclo de trabalho da máquina e os respetivos tempos necessários. Neste caso não foi 

necessário atribuir valores de rendimento já que a máquina efetua o processamento de 

talões sempre com a mesma velocidade. Esta velocidade é definida pelo departamento 

de qualidade em função das especificações de qualidade do talão que se encontra a ser 

produzido. 

Ao somarem-se os tempos das diferentes atividades que constituem o ciclo de 

trabalho da máquina, obtém-se o tempo o tempo normalizado necessário para efetuar 

cada ciclo de trabalho. A Tabela 14 apresenta as atividades envolvidas no processo da 

máquina CT3, com os respetivos tempos em segundos, para 3 tipos de talões que são 

fabricados nesta máquina. 
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Tabela 14 - Tempo normalizado do processo da máquina CT3 

Processo máquina (CT3) 

 Código do talão 1545205 1555205 1655285 

ID Descrição da actividade TN (s) TN (s) TN (s) 

1 Posicionar a abertura da jante 0,696 0,72 0,72 

2 Rodar a jante 2,44 2,864 2,848 

3 Cortar o talão 0,328 0,32 0,312 

4 Fazer a emenda 0,608 0,632 0,624 

5 Retirar o talão da jante 0,592 0,584 0,528 

  4,664 5,12 5,032 

 

Como já foi referido no capítulo anterior que visou a análise do sistema produtivo, 

durante o processo de recolha de dados foi realizado um estudo que tinha como objetivo 

a identificação das perturbações que interferiam no trabalho normal da máquina, bem 

como a respetiva percentagem de ocorrência. Estas perturbações, como já foi citado, 

verificam-se quando ocorrem paragens da máquina por motivos inesperados. 

Estas perturbações não ocorrem com uma frequência repetitiva, mas representam 

tempos em que a máquina não se encontra a produzir. Uma vez que a empresa calcula o 

prémio dos operadores através do tempo padrão, esta inclui a percentagem de 

perturbações, que podem ocorrer no processo, no tempo padrão.  

Tendo em conta o estudo que foi realizado, o valor que foi calculado de 

correcções que derivam de perturbações representa 4% do tempo normalizado de cada 

ciclo, para cada uma das máquinas. Sendo assim, ao se adicionar este valor ao tempo 

normalizado já calculado, resulta o valor do tempo padrão necessário para a realização 

de cada ciclo de trabalho da máquina. A título de exemplo apresenta-se na Tabela 15, a 

definição e o cálculo dos tempos padrão de execução, segundo o processo anteriormente 

descrito. 

Tabela 15 - Tempo padrão dos tipos de talão fabricados na CT3 

CT3 

Código do Talão 1545205 1555205 1655285 

TN (s) 4,7 5,1 5,0 

Perturbações 4% 0,2 0,2 0,2 

TP (s) 4,8 5,3 5,2 
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 Os tempos padrão apresentados na tabela anterior dizem respeito aos talões que 

serviram de base para o estudo efetuado. Estes são geralmente fabricados na máquina 

CT3.  

 

5.4 Análise SMED 

Como já foi referido na Tabela 4 foram observadas e identificadas cinco 

mudanças de artigos diferentes: mudança de bobine de arame, mudança de jante, 

mudança de perímetro, mudança de número de voltas e mudança de arame. Para se 

proceder à análise de cada uma destas tarefas detalhadamente foram realizados vídeos 

com o operador a executar o método de trabalho atual durante as diferentes mudanças 

de artigos. A posterior análise do vídeo juntamente com a informação recolhida no local 

permitiu decompor o processo de mudança, num conjunto de operações discretas.  

Depois de concluída a análise preliminar, iniciou-se a primeira fase do método 

SMED. Cada uma das operações discretas identificadas foi classificada como interna, 

caso só pudesse ser realizada com a máquina parada, e externa, quando pode ser 

realizada com a máquina em funcionamento. 

Uma vez que, cada operador apresenta um método de trabalho diferente foi 

necessário inicialmente identificar o método de trabalho mais adequado para se poder 

proceder à classificação das operações discretas como internas ou externas. Verificou-se 

que em todos os setups, os operadores só iniciavam a execução das atividades para fazer 

a preparação da máquina quando esta já se encontrava parada. Isto quer dizer, que ao se 

considerar o método de trabalho atual, todas as operações que são realizadas durante um 

setup são classificadas como operações internas. 

 

5.4.1 Mudança de bobine de arame 

Uma vez que, a mudança de bobine de arame é o setup que ocorre mais vezes ao 

longo de turno, procedeu-se a uma análise, tendo como foco a identificação das 

operações envolvidas neste setup. A Tabela 16 apresenta as operações que são 

realizadas durante este setup, a classificação das mesmas como internas ou externas e o 

tempo necessário para executar cada uma delas. 
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Tabela 16 - Operações da mudança de bobine de arame (método observado) 

ID Descrição da operação Tipo Tempo (s) 

1 Deslocar-se até ao carro de soldar Interna 19,3 

2 Preparar carro de soldar Interna 52,0 

3 Deslocar-se até à bobine de arame Interna 14,5 

4 Colocar a bobine no carro Interna 34,7 

5 Retirar a embalagem da bobine de arame Interna 26,7 

6 Retirar bobine da máquina Interna 9,5 

7 Retirar veio e rolamentos da bobine  Interna 4,3 

8 Colocar veio e rolamentos na nova bobine  Interna 16,0 

9 Arrumar bobine  Interna 9,6 

10 Colocar bobine nova na máquina Interna 27,7 

11 Retirar carro Interna 3,7 

12 Unir arame Interna 81,4 

13 Pegar na lima e limar o arame Interna 23,9 

14 Colocar arame no sistema Interna 25,0 

15 Deslocar-se até ao computador Interna 15,4 

16 Ligar o acumulador Interna 4,9 

17 Deslocar-se até à extrusora Interna 3,3 

18 Pegar na faca e retirar excessos de borracha Interna 8,6 

19 Verificar se o arame rebenta Interna 22,0 

20 Deslocar-se até ao computador Interna 4,1 

21 Arrancar com máquina Interna 5,4 

 

O método de trabalho para se realizar a mudança de bobine de arame utilizado 

atualmente envolve a execução de 21 operações, as quais se classificam todas como 

operações internas, uma vez que a máquina se encontra parada durante a realização das 

mesmas. 

Depois de identificadas todas as operações envolvidas no processo de mudança de 

bobine de arame e respetiva classificação como operações internas e externas, realizam-

se o segundo e terceiro passos da técnica de redução do tempo de preparação da 

máquina, SMED (ver secção 2.4.7). O segundo passo consiste na conversão do maior 

número possível de operações internas em externas, para que assim se possa diminuir o 
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tempo que é necessário a máquina estar parada durante a realização de determinado 

setup. O terceiro passo caracteriza-se pela racionalização das operações internas e 

externas. 

Uma vez que as operações 1, 2, 3, 4, 5 e 8 são operações de preparação do setup e 

embora atualmente sejam realizadas com a máquina parada, estas podem ser facilmente 

realizadas com a máquina em funcionamento. Para isto, basta que os operadores 

controlem o consumo de bobines de arame por parte da máquina e antes que uma destas 

acabe, o operador deve realizar as operações necessárias para que quando a máquina 

pare, a nova bobine de arame esteja pronta a ser colocada na máquina. 

As restantes operações que foram classificadas como internas numa primeira fase 

e que podem ser classificadas como externas dizem respeito às operações que derivam 

da arrumação do setup realizado.  

Com vista à diminuição do intervalo de tempo que é necessário a máquina estar 

parada para a realização de determinado setup, foi realizada uma análise tendo como 

base a diferenciação de cada uma das operações envolvidas na realização do setup como 

operação, transporte, espera, controlo e armazenamento. Desta análise resultaram os 

dados apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17 - Operações da mudança de bobine de arame (método proposto) 

ID Descrição da operação Tipo Tempo (s) 

1 Retirar bobine da máquina Interna 9,5 

2 Colocar bobine nova na máquina Interna 27,7 

3 Retirar carro Interna 3,7 

4 Unir arame Interna 81,4 

5 Pegar na lima e limar o arame Interna 23,9 

6 Colocar arame no sistema Interna 25,0 

7 Deslocar-se até ao computador Interna 15,4 

8 Ligar o acumulador Interna 4,9 

9 Deslocar-se até à extrusora Interna 3,3 

10 Pegar na faca e retirar excessos de borracha Interna 8,6 

11 Verificar se o arame rebenta Interna 22,0 

12 Deslocar-se até ao computador Interna 4,1 

13 Arrancar com máquina Interna 5,4 
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Como se pode ver na tabela anterior através da implementação de uma das 

técnicas SMED, foi possível diminuir o número de operações que são realizadas com a 

máquina parada (operações internas) de 21 para 13. Para isto, converteram-se 8 

operações das 21 internas iniciais, para externas. Com esta ação é possível reduzir 

significativamente o tempo que é necessário despender para a realização do setup em 

análise. Os resultados detalhados da aplicação da metodologia SMED encontram-se no 

próximo capítulo. 

Convém ainda referir, que a mudança de bobine de arame não necessita da 

utilização de um elevado número de ferramentas nem precisa que sejam realizados 

ajustes na máquina. Para além disso, as operações internas que são necessárias executar 

apresentam a sequência apresentada na Tabela 17 e cada operação apresenta-se 

dependente da conclusão da operação anterior, o que torna este setup inadequado para a 

implementação de operações paralelas. 

 

5.4.2 Mudança de jante 

Uma vez realizada a análise SMED para a mudança de bobine de arame, 

procedeu-se à análise para os restantes setups identificados (ver Tabela 4). Sendo assim, 

inicialmente foi realizada uma identificação e uma decomposição das operações 

envolvidas em cada um dos tipos de setups que podem ser executados no processo de 

construção de talões 

Similarmente ao processo que foi executado para a conversão de operações 

internas em externas apresentado e descrito para o setup mudança de bobine de arame, 

também para os restantes setups executados durante o processo de construção de talões, 

foi efetuado o mesmo processo, com vista à diminuição do tempo necessário para a 

realização dos setups.  

Dado que a apresentação das operações envolvidas em todos os tipos de setups 

diferentes se poderia tornar muito extensa, optou-se por utilizar o setup – mudança de 

jante, a título de exemplo. Sendo assim, tal como se verificou na mudança de bobine de 

arame, também para a mudança de jante as operações que é necessário efetuar foram 

inicialmente todas classificadas como operações internas, já que se verificou que estas 

eram realizadas com máquina parada. 
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As operações que inicialmente foram identificadas como internas mas que, após 

análise, se verificou que podem ser executadas com a máquina em funcionamento são as 

apresentadas de seguida, na Tabela 18. 

Tabela 18 - Operações classificadas como externas da mudança de jante 

ID Descrição da operação Tipo Tempo (s) 

1 Limpar produção anterior Externa 56,0 

2 Identificar os talões  Externa 16,0 

3 Substituir cor da tinta Externa 8,0 

4 Transportar carro de talões Externa 9,0 

5 Arrumar carro de talões com a medida anterior Externa 10,0 

6 Deslocar-se até ao computador  Externa 7,0 

 

Através da tabela anterior verifica-se que 6 operações foram convertidas de 

operações internas para externas. As operações apresentadas na tabela anterior dizem 

respeito a atividades de armazenamento de talões do tipo que se pretende alterar. Estas 

assim, ao invés de serem efetuadas antes da realização do setup, passam a ser 

executadas quando o setup estiver concluído, já com a máquina em funcionamento. 

Ao se removerem as 6 operações apresentadas na Tabela 18 do setup interno, 

reduz-se o tempo necessário para a realização do setup em estudo. A apresentação dos 

resultados da aplicação da metodologia SMED é realizada no capítulo seguinte. A 

Tabela 19 apresenta as operações que constituem o setup – mudança de jante que se 

mantiveram como internas, após a análise SMED.  

Inicialmente a mudança de jante possuía 41 operações internas, das quais 6 foram 

convertidas em operações externas, ficando assim o setup em análise a ser constituído 

por 35 operações internas. Da operação 1 até à 8, é realizada a mudança de jante, da 

operação 9 até à 24 são operações que são executadas para afinar a máquina para a nova 

medida de jante, as operações que se estendem da 25 até 29 consistem em operações 

necessárias para controlar as especificações de qualidade do talão e as restantes 

operações são efetuadas para arrancar com a máquina.  
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Tabela 19 - Operações classificadas como internas da mudança de jante 

ID Descrição da operação Tipo Tempo (s) 

1 Parar a máquina e inserir nova receita Interna 22,8 

2 Pegar nas ferramentas e deslocar-se até à jante Interna 13,7 

3 Rodar o robot Interna 10,5 

4 Levantar rolo Interna 27,4 

5 Pegar na chave nº10 e desapertar parafusos da jante Interna 36,6 

6 Retirar jante e colocar no carro de jantes Interna 11,6 

7 Pegar na nova jante e colocar no prato Interna 18,0 

8 Pegar na chave nº10 e apertar parafusos da jante Interna 42,6 

9 Baixar rolo e ajustar a ponta do talão na jante Interna 50,4 

10 Fabricar um talão e colocá-lo no 1º braço do robot Interna 13,1 

11 Pegar no tubo e ajustar a parte inferior do 1º braço do robot ao talão Interna 26,2 

12 Pegar no talão e colocá-lo no 2 braço do robot Interna 9,9 

13 Ajustar a parte inferior do 2º braço do robot ao talão Interna 25,2 

14 Colocar talão na aranha Interna 11,0 

15 Fechar porta, rodar e aproximar o 1º braço do robot da jante Interna 8,9 

16 Pegar na chave nº8 e ajustar a altura do 1º braço do robot à jante Interna 25,3 

17 Rodar e aproximar o 2º braço do robot da jante Interna 13,2 

18 Pegar na chave nº8 e ajustar a altura do 2º braço do robot à jante Interna 27,4 

19 Ajustar aranha ao 1º braço do robot Interna 22,7 

20 Rodar o robot e aproximar o 2º braço do robot da aranha Interna 9,6 

21 Deslocar-se até à 2ª aranha Interna 10,3 

22 Ajustar a aranha ao 2º braço do robot Interna 20,1 

23 Ajustar a altura do acumulador Interna 23,4 

24 Pegar na chave 24 e mudar o rolo de curvatura Interna 86,0 

25 Pegar no talão e medir a emenda Interna 24,5 

26 Deslocar-se até ao local onde é realizado o auto-controlo Interna 37,2 

27 Pesar os talões Interna 43,3 

28 Medir a largura dos talões Interna 55,6 

29 Medir o diâmetro dos talões Interna 77,2 

30 Deslocar-se até ao computador  Interna 37,0 

31 Ligar o acumulador Interna 4,7 

32 Deslocar-se até à extrusora Interna 3,1 

33 Pegar na faca e retirar excessos de borracha Interna 8,4 

34 Deslocar-se até ao computador  Interna 12,5 

35 1ª Peça OK Interna 68,9 
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O tempo que é necessário despender para realizar a operação 35 é variável, já que 

esta operação se encontra dependente do modo como a máquina foi afinada e só é 

realizada em função dos ajustes necessários. A necessidade de fazer ajustes na máquina 

prende-se com o facto, da máquina ser afinada empiricamente, isto é, cada operador 

afina a máquina de acordo com a sua experiência de trabalho. Assim, dependendo do 

operador que afinou a máquina, esta pode apresentar padrões de afinação diferentes.  

Com a vista à eliminação da necessidade de efetuar ajustes na máquina, propõe-se 

que sejam colocadas marcas em cada uma das máquinas nos locais, onde esta é afinada. 

Com a colocação destas marcas, torna-se mais rápido para o operador realizar as 

afinações necessárias na máquina para determinada medida e posteriormente não vai ser 

necessário efetuar ajustes porque a máquina foi afinada inicialmente, através dos 

padrões normalizados, representados pelas marcas.  

Como as afinações que são necessárias realizar na máquina, têm a ver diretamente 

com a mudança do tamanho de jante, pressupõe-se que as marcas que representam o 

posicionamento e a definição de um parâmetro segundo o qual a máquina deve estar 

afinada, estejam diferenciadas por cores de acordo com o tamanho de jante a fabricar. 

Ao se implementar a colocação destas marcas para definir e normalizar os padrões 

de afinação da máquina, diminui-se assim o tempo que seria necessário para efetuar a 

própria afinação da máquina e poderia ser possível a eliminação da necessidade de 

realizar ajustes finais. Sendo assim a necessidade de realizar a operação 35 deixaria de 

fazer sentido, reduzindo desta forma o tempo necessário para realizar setups que 

precisem que a máquina seja afinada manualmente. 

Com base na análise detalhada dos setups que resultam da mudança de artigos, 

verificou-se ainda que as operações que derivam da necessidade de verificação das 

especificações de qualidade do talão necessitam de um tempo considerável para ser 

efetuadas. Para além disto, também o local onde são realizadas estas tarefas encontram-

se distanciadas do local onde são executadas as mudanças de artigos.  

Os problemas identificados podem ser resolvidos através da colocação do sistema 

medição das especificações de qualidade mais perto dos locais onde são realizadas as 

mudanças de artigos. Desta forma seria possível diminuir a distância percorrida e 

consequentemente o tempo que é necessário para percorrer a distância atual. Para os 

setups mais extensos, que são os que necessitam de um maior número de operações, 
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como são exemplo a mudança de jante e a mudança de arame, pode-se ainda recorrer à 

implementação de operações paralelas.  

Uma vez que, a área de construção de talões dispõe de dois operadores, enquanto 

um destes realizaria a afinação da máquina, o outro operador poderia fazer as medições 

necessárias para verificar e controlar as especificações de qualidade necessárias. Para 

uma melhor e mais fácil perceção da solução proposta, é apresentada de seguida na 

Tabela 20 as operações a realizar por cada um dos operadores, paralelamente. 

Tabela 20 - Operações paralelas para a mudança de jante 

Operações – Operador 1 Operações – Operador 2 

Parar a máquina e inserir nova receita   

Pegar nas ferramentas e deslocar-se até à jante   

Rodar o robot   

Levantar rolo   

Pegar na chave nº10 e desapertar parafusos da jante   

Retirar jante e colocar no carro de jantes   

Pegar na nova jante e colocar no prato   

Pegar na chave nº10 e apertar parafusos da jante   

Baixar rolo e ajustar a ponta do talão na jante   

Fabricar um talão e colocá-lo no 1º braço do robot   

Pegar no tubo e ajustar a parte inferior do 1º braço do robot ao talão   

Pegar no talão e colocá-lo no 2 braço do robot   

Ajustar a parte inferior do 2º braço do robot ao talão   

Colocar talão na aranha   

Fechar porta, rodar e aproximar o 1º braço do robot da jante Pegar no talão e medir a emenda 

Pegar na chave nº8 e ajustar a altura do 1º braço do robot à jante Deslocar-se até ao local do autocontrolo 

Rodar e aproximar o 2º braço do robot da jante Pesar os talões 

Pegar na chave nº8 e ajustar a altura do 2º braço do robot à jante Medir a largura dos talões 

Ajustar aranha ao 1º braço do robot Medir o diâmetro dos talões 

Rodar o robot e aproximar o 2º braço do robot da aranha Deslocar-se até à máquina 

Deslocar-se até à 2ª aranha   

Ajustar a aranha ao 2º braço do robot   

Ajustar a altura do acumulador   

Pegar na chave 24 e mudar o rolo de curvatura   

Deslocar-se até ao computador    

Ligar o acumulador   

Deslocar-se até à extrusora   

Pegar na faca e retirar excessos de borracha   

Deslocar-se até ao computador    
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Através da implementação das soluções propostas, que tiveram como base de 

estudo a análise SMED, no setup que deriva da necessidade de mudar de jante, reduz-se 

as operações internas de 41 para 29, diminuindo assim o tempo de mudança de jante. 

Da mesma forma que foi realizada a análise SMED para a mudança de jante, o 

mesmo processo foi utilizado também para as restantes mudanças de artigos. A 

implementação de operações paralelas foi realizada nos setups que implicam a 

necessidade de autocontrolo e a eliminação de ajustes. Já a conversão de operações 

internas em externas foi realizada em todos os setups que resultam da mudança de 

artigos.  

Para uma melhor compreensão e visualização das restantes análises, são 

apresentadas no Anexo G, as descrições dos métodos de trabalho a adotar, para cada um 

dos setups, que resultaram da aplicação do método de redução, do tempo de preparação 

das máquinas, SMED. 

 

5.5 Normalização do trabalho 

Com base no estudo dos tempos e na aplicação do método SMED, definiu-se o 

método de trabalho a adotar, com vista à minimização do tempo necessário para efetuar 

determinado setup. Para isto, construíram-se folhas de trabalho normalizado para cada 

um dos setups que é necessário realizar no processo de construção de talões. 

As folhas de trabalho normalizado têm como objetivo identificar o método de 

trabalho a adotar para cada uma das tarefas inerentes ao posto de trabalho, bem como 

definir o tempo que é necessário para efetuar cada uma das atividades. Como proposta 

apresenta-se na Figura 64 a folha de trabalho normalizado desenvolvida para o setup 

correspondente à mudança de bobine de arame, no processo de construção de talões. 

A folha de trabalho normalizado sugerida apresenta detalhadamente o método de 

trabalho a seguir para efetuar a mudança de bobine de arame. O setup respetivo à 

mudança de bobine de arame contém 23 atividades, das quais 13 são realizadas com a 

máquina parada e as restantes podem ser efetuadas com a máquina em funcionamento. 

Para uma melhor interpretação da folha de trabalho normalizado apresentada, as 
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atividades a verde representam as operações internas e as atividades representadas a cor 

vermelha correspondem a operações externas. 

 

Figura 64 - Folha de trabalho normalizado da mudança de bobine de arame 
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Para facilitar a interpretação do método de trabalho, cada uma das atividades, 

intervenientes no setup em análise, foi classificada como sendo de operação, transporte, 

espera, controlo ou armazenamento. A folha de trabalho normalizado proposta contém 

ainda o tempo necessário para se realizar cada atividade, bem como a distância que é 

necessário percorrer para cada uma das atividades, que foram classificadas como sendo 

de transporte. Na folha de trabalho normalizado apresentada, pode-se ver ainda o tempo 

total necessário para efetuar as atividades que dizem respeito ao setup interno e a 

distância que é necessário percorrer. 
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6 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

A análise de resultados tem como objetivo a validação das propostas de melhoria 

sugeridas e implementadas com a realização deste trabalho. Neste capítulo é realizada 

uma análise com vista à caracterização e comparação dos resultados obtidos 

relativamente aos esperados. É ainda descrito o planeamento que foi realizado para se 

proceder à implementação do projeto proposto. 

 

6.1 Planeamento da implementação do trabalho 

Para que um projeto seja implementado na empresa CMIP necessita, inicialmente, 

de ser aprovado pelas chefias responsáveis. De notar que o projeto foi apresentado pelo 

autor do trabalho ao diretor do DEI, ao diretor de produção, ao chefe do departamento II 

e ao orientador da empresa. Depois de apresentado, o plano foi aprovado pelas chefias 

da empresa, para ser implementado na área de construção de talões.  

Para se proceder à implementação deste projeto, foi necessário calcular e 

determinar o valor monetário que este projeto necessita para ser implementado. Para 

isto, os trabalhos que são necessários realizar foram divididos em trabalhos de 

serralharia, pintura, informática e equipamentos que é necessário adquirir. Para cada um 

destes, foram pedidos 3 orçamentos a diferentes empresas, escolhendo-se a empresa que 

apresentou o orçamento mais reduzido. 

Para se implementar o trabalho proposto foi necessário fazer um planeamento 

prévio com as etapas a seguir, a precedência das atividades, a data de início e de fim e a 

respetiva duração. Para além destas, foi ainda atribuída a responsabilidade de execução 

de cada uma das tarefas aos vários responsáveis intervenientes e definidas restrições e 

observações pertinentes para o projecto. As atividades que foram definidas para a 

implementação do projecto em causa encontram-se apresentadas na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Plano de ações do projecto “Organização da produção na área das máquinas CT” 

ID Descrição da Actividade 

1 Elaborar os desenhos para pedir o orçamento da serralharia e o layout para pedir o orçamento da pintura. 

2 Pedir orçamento à serralharia para colocação dos painéis de ferramentas e suportes de colocação dos materiais necessários. 

3 Pedir orçamento à pintura para fazer as marcações no piso de acordo com o layout definido. 

4 Pedir orçamento à informática para os computadores, impressoras e telefone. 

5 Pedir orçamento à informática para a instalação nos computadores do Software FIFO. 

6 Pedir orçamento para o carro de soldar. 

7 Pedir orçamento para o porta-paletes. 

8 Pedir orçamento para os armários para os computadores. 

9 Pedir orçamento para os armários para os operadores. 

10 Analisar orçamentos propostos pelas 3 empresas e escolher a empresa para os trabalhos de serralharia. 

11 Analisar orçamentos propostos pelas 3 empresas e escolher a empresa para os trabalhos de pintura. 

12 Receber todos os equipamentos solicitados. 

13 Retirar os materiais que não são necessários. 

14 Instalar pontos de rede. 

15 Solicitar impressoras ao armazém de sobresselentes. 

16 Instalar o software de ligação da máquina, de tomadas, ponte de corte e placa de rede 

17 Instalar software FIFO nos computadores. 

18 Iniciar os trabalhos de serralharia e de pintura 

19 Colocar as ferramentas e os restantes materiais nos lugares definidos. 

20 Monitorizar e controlar a implementação do trabalho. 

21 Definir novos métodos de trabalho para os operadores. 

22 Preparar documentos para dar formação aos operadores. 

23 Dar formação aos operadores sobre o método de trabalho a adoptar. 

24 Arrancar com o novo método de trabalho. 

25 Analisar os resultados obtidos. 

26 Monitorizar e finalizar o projecto. 

 

A implementação deste projeto envolveu a necessidade de pedir orçamentos a 

várias empresas para se proceder à análise das propostas de orçamentos das empresas 

contactadas. Posteriormente é necessário iniciar e monitorizar as obras e colocação dos 

equipamentos e materiais solicitados e finalmente torna-se importante dar formação aos 

operadores sobre as práticas a adotar e analisar os resultados obtidos com a 

implementação do projeto.  
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6.2 Resultados esperados 

Neste subcapítulo será realizada uma análise dos resultados que se esperam obter 

com a implementação das propostas de melhoria formuladas no presente trabalho, 

utilizando a ferramenta de organização 5 S, a normalização do trabalho e o método 

SMED. 

A apresentação dos resultados esperados para as referidas propostas de melhoria, 

prende-se com o facto, destas ainda não terem sido implementadas no processo até ao 

momento. Devido à falta de resultados reais que adviriam da implementação das 

ferramentas 5 S, normalização do trabalho e SMED apresentam-se de seguida os 

resultados que se esperam obter após a implementação das propostas desenvolvias no 

capítulo anterior. 

 

6.2.1 Aplicação de 5 S 

Um dos problemas identificados durante a análise do processo de construção de 

talões consiste nos desperdícios de tempo relacionados com a procura de ferramentas 

durante a realização dos setups. Tendo em conta a análise efetuada durante o estudo dos 

tempos das tarefas deste posto de trabalho identificou-se que em média, por setup, é 

necessário para procurar ferramentas os tempos apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 - Desperdício de tempo para procurar ferramentas 

Tempo utilizado a procurar ferramentas (segundos) 

Mudança de jante Mudança de perímetro Mudança de arame 

22 14 245 

 

Através da tabela anterior verifica-se que o setup onde os operadores perdem mais 

tempo a procurar ferramentas é a mudança de arame. Geralmente, neste setup, os 

operadores necessitam de 245 segundos, o que corresponde a 4 minutos e 5 segundos 

para procurar as ferramentas. 

A implementação da ferramentas 5S teve como objetivo identificar quais as 

ferramentas necessárias para realizar as tarefas do processo de construção de talões, 

bem como definir locais apropriados para as mesmas, de forma a, que estas estejam 
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organizadas e visíveis para os operadores. Com a implementação dos 5S, espera-se que 

seja possível eliminar os desperdícios de tempos que os operadores necessitam para 

terem acesso às ferramentas que precisam. Pretende-se que a implementação da 

ferramenta 5S permita a redução de desperdícios de tempos relacionados com a procura 

de ferramentas durante a realização do setup, para assim se diminuir o tempo necessário 

de setup. 

A realização deste trabalho informou os operadores da área correspondente ao 

processo de construção de talões sobre a importância da organização da produção numa 

empresa. Para além disto, estes ficaram sensibilizados e demonstraram vontade de 

sugerir ações que visassem a melhoria na organização desta área. 

 

6.2.2 Normalização do trabalho e aplicação do método SMED 

Através da normalização do trabalho foi possível definir o método de trabalho a 

adotar, bem como o tempo padrão necessário para realizar cada uma das atividades 

constituintes de cada um dos setups do processo de construção de talões. A aplicação do 

método SMED permitiu uma diminuição significativa no tempo necessário para realizar 

cada um dos setups. 

As técnicas SMED que foram utilizadas para se proceder à redução do tempo 

necessário para se realizar as operações que caracterizam o setup interno, de cada um 

dos restantes setups identificados no processo de construção de talões, foi a conversão 

de operações internas em externas e a eliminação da necessidade de se fazer ajustes na 

máquina. Para além destas, para os setups que correspondem às mudanças de jante e de 

arame foi ainda possível recorrer à implementação de operações paralelas. O método de 

trabalho definido para os setups, nos quais se pretende implementar operações paralelas, 

requerem a utilização de dois operadores para fazer cada um dos setups (ver secção 5.4).  

Tendo como base as técnicas utilizadas para se realizar a análise SMED aos setups 

que caracterizam o processo de construção de talões, foi possível reduzir 

significativamente o tempo que é necessário despender para a realização de cada um dos 

setups. A comparação dos tempos necessários, para se efectuar cada um dos setups 

identificados, segundo o método de trabalho que é realizado actualmente com o método 

de trabalho proposto neste trabalho é apresentada de seguida, na Tabela 23. 
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Tabela 23 - Tempos esperados da aplicação do método SMED 

Método de 

trabalho 

Mudança de 

bobine de arame 

Mudança 

de jante 

Mudança de 

perímetro 

Mudança do 

número de voltas 

Mudança 

de arame 

Tempo do método 

atual (seg) 
412 1044 668 448 1813 

Tempo do método 

proposto (seg) 
235 600 539 326 1353 

Tempo ganho 

(seg) 
43% 43% 19% 27% 25% 

 

Através da conversão de 8 operações internas em externas, no setup respectivo à 

mudança de bobine de arame, foi possível reduzir o tempo de mudança de 412 para 235 

segundos. Esta redução representa um ganho de tempo de 43% por cada mudança de 

bobine de arame que é efetuada. 

Após realizada a análise SMED, os setups que correspondem a mudanças de 

perímetro e do número de voltas do talão representaram uma redução de 19 e 27%, 

respetivamente. Esta redução de tempo resultou da conversão das operações realizadas 

para se proceder ao armazenamento dos talões, que foram classificadas inicialmente 

como internas, em externas. 

Em relação aos setups que dizem respeito a mudanças de jante e mudanças de 

arame, estes caracterizam-se como sendo os setups mais complexos do processo de 

construção de talões, por requerem a realização de um maior número de operações. Isto 

leva, a que estes setups sejam mais demorados dos que os restantes setups que 

constituem o processo de construção de talões. A aplicação do método SMED nestes 

setups permite uma redução no tempo necessário para a realização do setup interno de 

43% para a mudança de jante e 25% para a mudança de arame. 
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6.3 Resultados obtidos 

Dado que a reorganização do layout que envolve o processo de construção de 

talões foi implementada, pretende-se neste subcapítulo apresentar imagens que 

evidenciam a organização de toda a área referente ao processo de construção de talões. 

 

6.3.1 Organização do layout e aplicação do método 5 S 

A reorganização do layout que corresponde ao processo de construção de talões 

foi realizada, tendo como base a otimização do parque de armazenamento de talões, 

bem como a organização dos materiais necessários a esta área. Para isto, foi necessário 

proceder a uma definição e posterior identificação dos locais onde os materiais devem 

ser colocados, para se manter a organização e ordem da área que envolve o processo de 

construção de talões. Na Figura 65 são apresentadas imagens que têm como objetivo 

visualizar os resultados que se obtiveram da reorganização proporcionada pelo layout 

sugerido neste trabalho. 

 

Figura 65 - Organização resultante da implementação do método 5 S 
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Como se pode ver através da figura anterior todos os materiais necessários para o 

processo de construção de talões, possuem um local onde devem ser colocados, de 

forma a que, estes se mantenham organizados. Estes locais encontram-se devidamente 

identificados com a designação que caracteriza cada um dos materiais. Para além disto, 

encontram-se ainda distinguidos por cores.  

Similarmente ao que acontece para os restantes materiais, também o parque de 

armazenamento de talões se encontra devidamente identificado e numerado (ver Figura 

66). 

 

Figura 66 - Reorganização do parque de armazenamento de talões 
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O parque de armazenamento de talões é constituído por lugares que se destinam à 

colocação de carros vazios e por lugares que se destinam a carros com talões. Com a 

reorganização do parque de armazenamento de talões foi possível otimizar o mesmo de 

48000 para 74500 talões. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados e conclusões que podem 

ser retirados do desenvolvimento e realização deste trabalho. São ainda sugeridas 

algumas sugestões e propostas a serem desenvolvidas como trabalho futuro. 

 

7.1 Considerações finais 

O trabalho desenvolvido no âmbito do projeto descrito no presente relatório 

contribuiu para uma melhor organização da produção na área de construção de talões da 

empresa CMIP. Uma vez que era esse o principal objetivo, considera-se que o projeto 

foi bem sucedido. 

O tema deste trabalho visou a organização da produção através da aplicação de 

ferramentas lean manufacturing numa empresa de produção de pneus. Com o objectivo 

de se organizar a produção da área de construção de talões realizou-se, numa primeira 

fase, uma análise de diagnóstico utilizando como ferramentas o VSM e o WID.  

Depois, para fazer face aos desperdícios e problemas detetados, foram 

identificadas as ferramentas e técnicas lean manufacturing a utilizar e a implementar 

com vista à eliminação desses desperdícios e problemas. Tendo como base, a sugestão 

de medidas de atuação sobre os problemas identificados no processo de análise de 

diagnóstico, elaboraram-se propostas de melhoria utilizando as ferramentas 5 S, 

organização do layout, normalização do trabalho e SMED.  

A ferramenta 5 S permitiu a organização e definição dos locais para colocação de 

todos os materiais e equipamentos necessários para o posto de trabalho de construção de 

talões. Através da identificação de materiais desnecessários ao posto, foi possível 

removê-los e assim ficar com mais espaço livre para colocar outros materiais 

necessários. 

A reorganização do layout que existia atualmente permitiu otimizar o espaço 

envolvente ao processo de construção de talões e assim maximizar a capacidade do 

parque de talões. A capacidade do parque de armazenamento de talões aumentou de 
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48000 para 74500 talões. Para além disto, foi também implementado um software para 

fazer a gestão do parque de forma a garantir o FIFO. Com esta ação foi possível 

contornar os problemas que resultam da obsolescência dos talões. 

 Através da observação dos vários métodos de trabalho realizados pelos 

diferentes operadores do processo de construção de talões foi elaborado o método de 

trabalho mais adequado. Posteriormente, identificaram-se as operações envolvidas em 

cada um dos setups e converteram-se, quando possível, as operações internas em 

externas. A aplicação da ferramenta SMED permitiu a redução do tempo que é 

necessário para se fazer a preparação das máquinas e a normalização do método de 

trabalho permitiu reduzir a variabilidade do processo. 

 

7.2 Sugestões para trabalho futuro 

Com vista à melhoria contínua da área que envolve o processo de construção de 

talões são sugeridas neste subcapítulo algumas medidas e ações a desenvolver em 

trabalhos futuros.  

Uma das técnicas do método de redução do tempo de preparação das máquinas 

SMED é a normalização dos parafusos e das ferramentas que são utilizadas para a 

realização dos setups. Tendo em conta que são necessárias várias ferramentas para se 

proceder à preparação das máquinas no processo de construção de talões, e que quando 

se substitui um determinado parafuso, este pode não ser substituído, por um parafuso 

igual ao anterior, sugere-se a normalização dos parafusos e das ferramentas com vista a 

uma maior organização do processo. 

No processo de construção de talões não existe propriamente um controlo 

rigoroso sobre as quantidades de cada tipo de talão que são produzidas. Para além disto, 

o prémio de incentivo dos trabalhadores é calculado com base nas quantidades 

fabricadas por turno. Com o objetivo de receber um prémio maior, os operadores 

produzem talões, mesmo quando estes não são necessários para satisfazer a procura, 

levando ao desperdício da sobreprodução. Para a eliminação dos desperdícios que 

resultam do excesso de produção propõe-se que seja implementado um sistema pull, 
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para garantir que as quantidades que são produzidas, são efetivamente, as que são 

necessárias para o processo seguinte. 

Dado que, foram identificadas várias paragens das máquinas CT devido a resíduos 

nas mesas de borracha provenientes do departamento anterior, ou seja, departamento da 

misturação, sugere-se que seja realizado um estudo detalhado e aprofundado sobre o 

assunto na área em questão, para reduzir a probabilidade de ocorrência deste tipo de 

situações no processo de construção de talões. 

Outros dos problemas identificados durante a análise do processo de construção 

de talões foi a produção de talões fora das especificações de qualidade, devido ao 

desgaste verificado em alguns dos materiais necessários para este processo, 

nomeadamente as guias, os parafusos da fieira, bem como a própria fieira. Estes 

materiais são substituídos frequentemente devido a estes se desgastarem e se 

danificarem rapidamente.  

No sentido de se minimizar os problemas de qualidade dos talões que se verificam 

devido ao desgaste destes materiais, sugere-se que seja realizado um estudo para apurar 

as causas que levam ao rápido desgaste dos mesmos, na tentativa de se contrariar este 

facto ou uma possível substituição destes materiais por outros que garantem a mesma 

função e que apresentem uma maior resistência ao desgaste. 
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Anexo A. Escalas de avaliação: 0-100 e “hora Standard” 

 

Figura 67 - Escalas de avaliação: 0-100 e "hora standard" 
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Anexo B. Processo produtivo da fábrica 

 

Figura 68 - Fluxograma representativo dos processos produtivos 
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Anexo C. Layout do sistema produtivo da fábrica 

 

Figura 69 - Layout da fábrica 
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Anexo D. Folha de Observação 

Total

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

24

Hora Inicial :

Hora Final :

48

31

32

23

16

17

18

19

20

21

38

39

40

41

42

22

10

11

12

Operador/Turno :

43

44

45

46

47

Observações :

Data:

37

F-TD1

13

14

15

Tomada de Tempo Total:

NºNº

6

7

8

9

Observador:

Produção Final :Produção inicial:

1

2

3

4

5

Formulário Tomada de Tempos 

Distributivos ou Allowances

Tempo 

Acumulado e 

indiv. (min)

Tempo 

Acumulado e 

indiv. (min)
Fase do Processo ObservadaFase do Processo Observada

Módulo : Medida :

Designação :

 

Figura 70 - Folha de registo de perturbações 
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Anexo E. Exemplo de um registo de observações 

 

Figura 71 - Exemplo de um registo de perturbações 
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Anexo F. VSM do sistema produtivo da empresa 

 

Figura 72 - VSM da empresa (Avalos et al., 2011) 



ANEXOS   

 

       
VIII    VIII 

 

Anexo G. Métodos de trabalho dos setups 

Neste anexo pretende-se que sejam apresentadas as análises SMED referentes aos 

setups que caracterizam o processo de construção de talões. A análise SMED foi 

realizada através da descrição de cada operação que constitui cada um dos setups e do 

tempo necessário para se efetuar cada uma das atividades. Para além disto, as otividades 

que compõem cada um dos setups foram classificadas como sendo de operação, 

transporte, armazenamento, espera e controlo. 

Para cada setup é apresentado o método de trabalho que é utilizado atualmente e 

posteriormente demonstra-se o método de trabalho proposto que resultou da aplicação 

dos métodos referidos, no sentido de se proceder a uma redução do tempo de setup. 

Sendo assim, na Figura 73 pode se observar o método de trabalho, referente à mudança 

de bobine de arame, que foi definido como sendo o atual. Esse é composto por 21 

operações internas e necessita de 412 segundos para ser efetuado. 
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Figura 73 - Método de trabalho da mudança de bobine de arame atual 

Uma vez apresentado o método de trabalho correspondente ao método de trabalho 

utilizado atualmente para fazer a mudança de bobine de arame, apresenta-se na Figura 

74 a o método de trabalho referente ao método de trabalho proposto. O novo método 

inclui 13 operações internas que requerem 235 segundos para serem realizadas.  
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Figura 74 - Método de trabalho da mudança de bobine de arame proposto 

Em relação ao método de trabalho atual referente à mudança de bobine de arame, 

este é apresentado na Figura 75. Este é constituído por 42 operações e um tempo de 

setup respetivo de 1044 segundos. 
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Figura 75 - Método de trabalho da mudança de jante atual 

Uma vez apresentado o método atual, apresenta-se de seguida o método de 

trabalho resultante da aplicação do SMED na mudança de jante, na Figura 76. 
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Figura 76 - Método de trabalho da mudança de jante proposto 

O método de trabalho proposto para a mudança de jante é constituído por 35 

operações internas. Tendo em conta que as operações 10 até à operação 24 são 
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realizadas simultaneamente às operações 25 até à 30, calcula-se que o tempo que é 

necessário para efetuar este setup é de 875 segundos.  

 

Figura 77 - Método de trabalho da mudança de perímetro atual 

A Figura 77 apresenta o método de trabalho atual para se realizar a mudança de 

perímetro do talão. Este método é composto por 26 operações internas e apresenta um 
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tempo de setup de 668 segundos. Com vista à redução do tempo de setup da mudança 

de perímetro propõe-se o método de trabalho apresentado na Figura 78. Este último 

contém 19 operações internas e um tempo de setup correspondente de 539 segundos. 

 

Figura 78 - Método de trabalho da mudança de perímetro proposto 

Similarmente ao que se apresentou para os setups anteriores, apresenta-se de 

seguida, Figura 79, o método de trabalho atual que corresponde à mudança do número 

de voltas. Este é composto por 19 operações internas e de um tempo de setup de 448 

segundos.  
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Figura 79 - Método de trabalho da mudança do número de voltas atual 

De seguida apresenta-se, na Figura 80, o método de trabalho proposto respetivo à 

mudança de número de voltas. Este compõe-se por 12 operações internas, às quais 

corresponde um tempo de setup de 326 segundos. 
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Figura 80 - Método de trabalho da mudança do número de voltas proposto 

A Figura 81 apresenta o método de trabalho atual, utilizado para se efetuar a 

mudança de arames. Este método é constituído por 48 operações internas e por um 

tempo de setup de 1813 segundos. Enquanto que a Figura 82 pretende demonstrar o 

método de trabalho proposto para a mudança de arame. O número de operações internas 

foi reduzido de 48 para 41 e o tempo de setup de 1813 para 1353 segundos. 
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Figura 81 - Método de trabalho da mudança de arame atual 
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Figura 82 - Método de trabalho da mudança de arame proposto 


