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resumo 
 

 

O presente projeto foi desenvolvido no departamento de logística industrial da 
empresa Renault CACIA, S.A., teve como objetivo a implementação do 
processo de abastecimento por comboio logístico, limitando o uso de 
empilhador às zonas de armazenamento. Para isso foi necessário estudar o 
modo de funcionamento utilizado e quais as alterações necessárias. 

Numa primeira fase foram estudados conceitos como o pensamento lean e os 
seus princípios, desperdícios e a filosofia Kaizen, também foram abordados 
conceitos lean aplicados à logística para uma melhor compreensão do 

documento e do projeto desenvolvido. 

Na segunda fase encontra-se o estudo realizado na empresa, onde foram 
descritas várias propostas de melhorias para a possível realização do projeto, 
nomeadamente, alterações ao nível do bordo de linha, definição de novos 
sentidos de circulação, definição de uma zona de transferência e a definição 
de circuitos de abastecimento de forma a tornar o trabalho mais standard e 

minimizar tarefas sem valor acrescentado. 
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abstract 

 
The present project has been developed in the industrial logistics department of 

the company Renault CACIA, S.A., aiming to implement a supply process 

through a logistical train, limiting the use of forklifts to storage areas. This 

required the study of the previous operating mode and all the necessary 

changes. 

In a first stage, it was important to study concepts like lean thinking and its 

principles, waste and Kaizen philosophy, as well as lean concepts applied to 

logistics, to a better understanding of the project under development. 

On the other hand, the second stage represents the work carried out in the 

enterprise. Various improvement proposals have been described in order to 

develop the project, such as modifications in the line edge level, definition of 

new circulation directions, transfering zones and supplying circuits, in order to 

standardize work and minimize tasks without any added value. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Só num passado recente é que as empresas têm vindo a reconhecer o impacto vital que a 

gestão da logística pode ter no alcance da vantagem competitiva” (Christopher, 2012) 

Segundo Christopher (2012), a filosofia por trás dos conceitos de logística e cadeia de 

abastecimento é a do planeamento e coordenação do fluxo de materiais desde a origem 

até ao consumidor como um sistema integrado ao invés da gestão do fluxo de bens como 

uma série de atividades independentes. Assim, sob esta abordagem, o objetivo é interligar 

o mercado, a rede de distribuição, o processo de fabricação e a atividade da aquisição, de 

tal forma, que o cliente é servido a níveis superiores mas ainda assim a um custo mais 

baixo. Em suma, o objetivo é atingir vantagem competitiva, quer através da redução dos 

custos como também na melhoria do serviço. 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular do Mestrado em Engenharia 

e Gestão Industrial, o qual foi desenvolvido no Departamento de Logística Industrial da 

empresa Renault CACIA, S.A. e tem como tema “Otimização dos fluxos de 

abastecimento numa indústria automóvel”. 

O projeto proposto pela empresa, com base na otimização dos fluxos de 

abastecimento, tem como principal objetivo a implementação do abastecimento em 

comboio logístico, reservando o uso de empilhador às zonas de armazenamento. 

Desta forma, a presente tese apresenta um conjunto de soluções para a viabilidade  e 

implementação deste projeto.  

 OBJETIVOS DO PROJETO 1.1.

O foco do presente projeto é a otimização dos fluxos de abastecimento, passando pela 

supressão da utilização do empilhador nas áreas de fabricação e consequente 

implementação de comboio logístico. Pretendendo-se assim, eliminar com as tarefas 

não planeadas e minimizar tarefas sem valor acrescentado. Para isso, é necessária 

uma reestruturação na empresa, quer ao nível da metodologia de trabalho dos 

operadores logísticos quer ao nível de alterações físicas nas linhas de produção.  

Portanto, os principais objetivos deste estudo passam por:  

 Alterações ao nível do bordo de linha; 

 Definição dos sentidos de circulação; 

 Definição da zona de transferência;  
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 Definição dos circuitos e sequência de abastecimento.  

 METODOLOGIA ADOTADA 1.2.

A primeira etapa deste projeto foi analisar a situação inicial, tanto do estado das UET, 

unidade elementar de trabalho, do AT1 como o modo de abastecimento utilizado pelos 

operadores logísticos. Este levantamento inicial passou por verificar: 

 Necessidades de bases rolantes (atrelado do comboio logístico) nas UET; 

 Observação do método de abastecimento utilizado – empilhador; 

A segunda etapa trata-se de estudar o caso linha a linha, para poder fornecer uma 

resposta às várias questões cruciais no desenvolvimento do projeto. 

 Listagem do número total de referências fabricadas e maquinadas em cada 

UET; 

 Listagem de qual o tipo de embalagem utilizada, respetiva quantidade máxima 

que pode transportar de cada referência; 

 Listagem das autonomias, por linha, de cada turno; 

 Cálculo da autonomia de cada linha. 

A terceira, e última, etapa do estágio é a apresentação das propostas de melhoria: 

 Definir circuitos para cada equipa, para que sejam minimizadas as tarefas não 

planeadas; 

 Definir uma zona de transferência para eliminar o uso de empilhador nas zonas 

de fabricação; 

 Definir novos sentidos de circulação, para evitar o trânsito entre veículos. 

 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 1.3.

O presente Relatório de Projeto está estruturado em quatro partes que, por sua vez, 

se encontram subdivididos em secções: 

 No Capítulo 2 é apresentado o enquadramento teórico, são abordados temas 

como pensamento lean, adaptação do lean à logística e processos de 

abastecimento, nomeadamente, o processo milk run. 
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 No Capítulo 3 é apresentado o caso de estudo, onde é feita uma pequena 

apresentação introdutória à empresa, seguindo-se depois do desenvolvimento 

do projeto. 

 Por último, no Capítulo 4 são apresentadas as principais conclusões e é feita 

uma breve reflexão do trabalho realizado, são também referidos possíveis 

trabalhos futuros a desenvolver. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentadas definições consideradas importantes e pertinentes 

de abordar para uma melhor compreensão das temáticas referidas no decorrer do 

documento.  

Numa primeira análise, mais geral, sobre o pensamento lean, com os respetivos 

princípios, a designação “muda”/desperdícios e a filosofia Kaizen, melhoria contínua. 

Uma vez o estágio realizado no departamento de logística industrial, é importante 

fazer a ponte entre o pensamento lean e a logística. São referidos vários conceitos, 

mais concretamente, kanban, supermercado e bordo de linha, que no desenvolvimento 

do projeto foram os mais determinantes. 

Por último, é efetuada uma análise a processos de abastecimento, dado que é nesse 

tópico que o projeto se foca. A filosofia milk run – comboio logístico – é feita uma breve 

descrição deste processo e as principais vantagens da sua utilização 

 PENSAMENTO LEAN 2.1.

A designação “lean thinking” foi pela primeira vez utilizada por Womack et al (1996) no 

livro com o mesmo nome. (Pinto, 2008) 

Pinto (2008) afirma que a filosofia surgiu como um sistema de gestão cujo objetivo é 

desenvolver os processos e procedimentos através da redução contínua de 

desperdícios em todas as suas fases, como, por exemplo, excesso de stocks entre 

postos de trabalho, bem como tempos de espera elevados. Os objetivos deste 

pensamento são a qualidade e a flexibilidade do processo, reforçando a sua 

capacidade de competir num cenário cada vez mais exigente e globalizado. No fundo, 

trata-se de um sistema TPS atualizado com a introdução de novas práticas e 

ferramentas. 

O pensamento lean e o Sistema de Produção Toyota estão diretamente relacionados. 

Uma definição comum a estas duas filosofias foi dada por Wilson (2010) que as 

caracterizou como um conjunto abrangente de técnicas que, quando combinadas e 

trabalhadas, permitirá a redução ou até mesmo a eliminação dos setes desperdícios. 

Segundo o estudo de Womack et al (1996), citado por Pinto (2008), foram encontrados 

benefícios resultantes da aplicação da filosofia em diversas empresas: 

 Crescimento do negócio – valores superiores a 30% num ano; 
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 Aumento da produtividade – valores entre 20 a 30%; 

 Redução dos stocks – valores típicos apontam para reduções superiores a 

80%; 

 Aumento do nível de serviço – valores entre 80 a 90%; 

 Aumento da qualidade e do serviço prestado ao cliente – redução dos defeitos: 

90%; 

 Maior envolvimento, motivação e participação das pessoas; 

 Redução de acidentes de trabalho: 90%; 

 Redução de espaço ao nível do shop floor – valores na ordem dos 40%; 

 Aumento da capacidade de resposta por parte da empresa; 

 Redução do lead time – valores típicos de 70 a 90%. 

Como em todas as mudanças e implementações, podem surgir obstáculos, e para tal, 

deve ter-se em consideração as seguintes dificuldades: 

 Resistência à mudança por parte das pessoas; 

 Falta de maturidade da empresa ou dos seus processos para poder avançar 

com a implementação dos conceitos lean. Estes, como outros conceitos não 

necessitam apenas ser conhecidos, é muito importante que sejam percebidos e 

que as empresas estejam preparadas para os receber; 

 Falta de uma visão global de toda a empresa. Por norma, cada um dentro da 

organização conhece apenas o seu setor ou departamento, não conseguindo 

ver a empresa como um todo. A implementação do pensamento lean requer 

uma abordagem holística e sistemática; 

 É importante dar tempo ao tempo para que os resultados comecem a aparecer. 

Uma boa parte dos benefícios anteriormente referidos só são usufruídos após 

alguns meses de trabalho. Com frequência as empresas baixam os braços 

quando confrontadas com dificuldades. A visão, o apoio e o envolvimento da 

gestão de topo são de novo reforçadas neste ponto; 

 Ter consciência da perda. Numa fase inicial de implementação é importante 

estar ciente de que o desempenho será afetado, resultado dos investimentos e 

da adaptação à mudança. 
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2.1.1. PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO LEAN 

Womack e Jones (1996) identificaram cinco princípios da filosofia lean thinking (fig. 1). 

Estes foram ainda colocados numa sequência tal que a sua realização serviria como 

roadmap para a implementação da filosofia lean nas organizações. (Pinto, 2007) 

 

Figura 1 - Os cinco princípios do pensamento lean. (FONTE: Elaboração própria.) 

Rich et al (2006) fazem uma breve descrição dos cinco princípios do pensamento lean: 

VALOR – deve-se compreender “O QUÊ” que o cliente quer comprar e fornecer-lhe 

satisfação pelo serviço prestado. Este princípio destaca o papel vital de dar aos 

clientes produtos que estes valorizem e que estão preparados para pagar e promover 

o aumento do valor através da eliminação do desperdício. A um segundo nível, 

compreender o valor, inclui também a conceção de produtos que aumente a satisfação 

dos clientes de forma lucrativa. 

CADEIA DE VALOR – deve-se analisar o “COMO” o fluxo de valor e as atividades 

internas efetuadas transformam uma encomenda de um cliente numa encomenda 

realizada. Depois de se entender o processo, este pode ser otimizado e começar a 

trabalhar para uma cadeira de valor mais ampla. 

FLUXO – o terceiro pilar do pensamento lean envolve manter o fluxo dos materiais e 

da informação para os clientes sem atraso ou interrupção. O armazenamento de 

Príncipios 
do 

Pensamento 
Lean 

Valor 

Cadeia de 
Valor 

Fluxo Pull 

Perfeição 
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materiais em períodos muito longos inflaciona o custo e acumula elevadas quantias de 

materiais que não são vendidos. 

PULL – o sistema de produção pull é utilizado quando não é possível finalizar o fluxo 

de produtos até ao consumidor. Nestas situações, deve ser criado e utilizado um stock 

de segurança, stock esse que deve ser gerido com extremo cuidado, para permitir que 

as encomendas dos clientes sejam sempre cumpridas. Desta forma é possível garantir 

o serviço ao cliente. 

PERFEIÇÃO – a busca pela perfeição em todos os aspetos de um negócio e nas 

relações com os consumidores e fornecedores é o último pilar e princípio do 

pensamento lean. Devem ser organizadas equipas compostas por operadores, 

gestores e pessoas inter-empresas para resolver problemas e analisar até ao último 

elemento de desperdício e atividade sem valor acrescentado. 

Como os cinco princípios enunciados anteriormente apresentam algumas lacunas, 

Pinto (2007) propôs a adoção de mais 

dois princípios (fig. 2). Assim, os novos 

princípios do pensamento lean são: 

CONHECER OS STAKEHOLDERS – 

conhecer com detalhe quem servimos. 

Uma organização que apenas se 

concentre na satisfação do seu cliente 

negligenciando os interesses e 

necessidades das outras partes estará 

a comprometer o seu futuro. Uma 

outra alteração proposta a este nível consiste em focalizar a atenção no cliente final e 

não apenas no próximo cliente da cadeia de valor. Não importa em que etapa da 

cadeia de valor a empresa se encontra, a sua preocupação deverá ser sempre melhor 

servir o cliente final. 

INOVAR SEMPRE – para criar novos produtos, novos serviços, novos processos e 

para criar valor. 

 

Figura 2 - Os novos princípios do pensamento lean 
(FONTE: Pinto (2007).) 
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2.1.2. DESPERDÍCIOS  

Pinto (2007), cita Womack e Jones (2003) que referem o lean thinking como o 

“antídoto para o desperdício”. De acordo com estes, o desperdício diz respeito a 

qualquer atividade humana que não acrescenta valor. O conceito de desperdício deve 

ser alargado, passando a incluir não apenas as atividades humanas como também 

qualquer outro tipo de atividades e recursos usados indevidamente mas que 

contribuem para o aumento dos custos, do tempo e da não satisfação do cliente. 

 

Figura 3 - Os sete desperdícios (FONTE: Elaboração própria.) 

Rich et al (2006) descrevem os sete desperdícios encontrados por Ohno (fig. 3): 

TRANSPORTE – a deslocação de materiais pela fábrica pode consumir muitas horas 

e envolver muitos quilómetros, esta atividade para além de não oferecer valor 

acrescentado pode oferecer potenciais danos ao produto. 

MOVIMENTOS – os movimentos desnecessários ocorrem quando o processo de 

produção está mal concebido e os operadores realizam atividades repetitivas, que até 

podem ser dolorosas, para alcançar os materiais. 

STOCK DESNECESSÁRIO – este stock é resultado muitas vezes da sobreprodução e 

existe porque a empresa aguarda e acredita que encomendas futuras virão. 

SOBREPRODUÇÃO – considerado um dos maiores problemas relacionado com a 

produção em massa, acontece quando grandes quantidades de produtos são feitas 
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desperdícios 

Transporte 

Movimentos 
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Desnecessário 

Sobre-
produção 

Espera 
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Inadequados 
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em lotes e amontoadas. É resultado da incompatibilidade entre a procura dos clientes 

e a capacidade do sistema de produção de responder a essa procura. 

ESPERA – este desperdício diz respeito ao tempo em que o operador ou máquina 

está pronto para produzir mas tem de esperar que o material chegue ao seu posto. 

PROCESSOS INADEQUADOS – resultam de uma incompatibilidade entre os 

processos necessários para fazer o produto e os processos que estão em vigor. Desta 

forma, muitas empresas utilizam maquinaria desadequada para o tipo de produto em 

causa. 

DEFEITOS – diz respeito aos materiais produzidos e que mais tarde têm de ser 

“retrabalhados” ou até mesmo sucatados. É um dos grandes desperdícios, quando os 

defeitos acontecem em grandes lotes. 

Pinto (2008), afirma que Womack e Jones (1996) confirmaram as sete fontes de 

desperdícios inicialmente identificadas por Ohno e Shigeo Shingo para o TPS e 

acrescentam a oitava fonte de desperdício: “design de produtos e serviços que não 

vão ao encontro das necessidades do cliente”. 

2.1.3. MELHORIA CONTÍNUA – KAIZEN 

Segundo Brunet e New (2003), Kaizen é a palavra em japonês para melhoria, levando 

a conotação para a indústria de forma a melhorar todas as atividades, operações e 

meio ambiente. 

A melhoria contínua é um compromisso no sentido da melhoria do desempenho da 

organização (procurando a total eliminação do desperdício), é algo que se faz de 

modo contínuo e apoiado em pessoas e sistemas simples. (Pinto, 2008) 

Imai (1986) citado por Berger (1997), enumera os princípios da filosofia Kaizen: 

 Princípio 1: Kaizen é uma filosofia orientada para o processo, isto é, antes dos 

resultados poderem ser melhorados, os processos devem ser otimizados.  

 Princípio 2: As melhorias duradouras só podem ser alcançadas se as 

inovações tiverem um esforço contínuo para as manter e ir melhorando os 

níveis de desempenho. 

 Princípio 3: Kaizen é orientado para as pessoas e deve envolver todos na 

organização, desde a gestão de topo até aos operadores da fábrica. Além 
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disso, Kaizen é baseado na crença do desejo inerente das pessoas pela 

qualidade e valor. 

 ADAPTAÇÃO DO PENSAMENTO LEAN À LOGÍSTICA 2.2.

Uma vez que o estágio curricular foi realizado no departamento de logística industrial, 

é importante fazer uma pequena introdução da forma como o lean está inserido na 

logística, nos dias de hoje.  

Sabe-se que grande parte das atividades deste setor não trazem valor acrescentado 

aos produtos e à respetiva empresa mas trata-se de tarefas de grande importância e 

imprescindíveis à organização. Desta forma, o objetivo fulcral da logística passa por 

eliminar ao máximo os desperdícios e estar continuamente a melhorar os processos.  

Assim, neste subcapítulo, são abordados conceitos como o kanban, supermercado e 

bordo de linha, dado que são sistemas referidos ao longo do relatório. 

2.2.1. KANBAN 

Segundo Pinto (2008), kanban é uma palavra de origem japonesa que significa cartão, 

quadro de aviso ou bilhete. De acordo com a produção JIT, Just-in-Time, o operário do 

processo seguinte retira as peças do processo anterior, deixando um kanban, que 

significa a entrega de uma determinada quantidade de peças específicas. Por ser uma 

ferramenta muito importante na filosofia TPS, o kanban tornou-se sinónimo do sistema 

pull. 

O sistema kanban, além de controlar as operações, coordena e disciplina o sistema 

pull. Atualmente, é possível identificar dois tipos de kanban: 

 Kanban de produção (que autorizam a produção) – nenhuma operação de 

fabrico é autorizada sem que haja um kanban de produção autorizando; 

 Kanban de transporte (que autorizam a movimentação do material de um ponto 

para outro) – este cartão contém, em geral, as mesmas informações do kanban 

de produção, acrescentado na identificação do centro de produção de destino. 

Pinto (2008) enuncia algumas das vantagens na aplicação do sistema kanban: 

 Sistema simples, de funcionamento óbvio e independente de complexos 

sistemas informáticos; 
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 Rápida movimentação entre postos de trabalho, da informação correspondente 

a problemas que surjam nos processos; 

 Maior interação entre os vários postos de trabalho, resultando da sua grande 

interdependência; 

 Melhor adaptação do sistema de operações à procura (pull system): o tempo 

de reação a uma variação da procura é muito menor porque apenas se produz 

o necessário para satisfazer a procura; 

 Melhor serviço aos clientes, que se traduz numa diminuição dos prazos de 

entrega (as entregas são mais frequentes e em quantidades mais pequenas); 

 Descentralização do controlo de operações que se efetua diretamente na área 

fabril, levando a uma maior simplificação e ao mesmo tempo uma diminuição 

das necessidades de ordens de fabrico; 

 Diminuição dos stocks que se reflete: numa maior facilidade de contabilização 

do inventário, mais espaço físico disponível entre postos de trabalho, maior 

facilidade de gestão de stocks e uma reação mais rápida a alterações. 

2.2.2. SUPERMERCADO 

O supermercado serve para o acondicionamento de componentes, para que o 

fornecimento ao bordo de linha seja realizado, pelo operador do comboio logístico, de 

uma forma de transporte manual. (4Lean, 2011) 

Este elemento integrante do TPS é um pequeno armazém responsável pelo 

abastecimento do sistema pull, que pode conter produtos intermédios e acabados, 

além de armazenar peças de fornecedores externos. Pode ser definido como a 

interface entre os processos internos entre si e entre a fábrica e os fornecedores 

externos. (Takt, 2010) 

Um supermercado, de acordo com o TPS, é formado por vários corredores delimitados 

pelas estantes de armazenamento. Cada uma delas possui prateleiras que são 

divididas em pequenos espaços, os quais são preenchidos com um único tipo de 

produto. Esta técnica permite que um produto seja encontrado rapidamente através do 

seu respetivo endereço. (Takt, 2010) 

Cada supermercado está relacionado a um processo ou a uma linha de produção que 

fabrica apenas o necessário para repor o que foi utilizado. Segundo Smalley (2006), 

citado por Takt (2010), a desvantagem deste sistema é que se trata de um processo 
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que precisa manter um stock com todas as peças que produz, o que pode não ser 

prático, caso a variedade de peças seja muito grande. 

2.2.3. BORDO DE LINHA 

O bordo de linha é um supermercado avançado no posto de trabalho, onde estão 

disponíveis as referências necessárias à execução das tarefas desse mesmo posto. 

Assim sendo, o bordo de linha é composto por um conjunto de estantes colocadas 

junto ao posto de trabalho.  

O abastecimento ao bordo de linha é efetuado através de ciclos normalizados, por 

comboio logístico, baseados na cadência de produção, e que têm como objetivo o 

aumento da produtividade. As estantes ou plataformas do bordo de linha são 

reabastecidas com o stock presente no supermercado do armazém. (Côrte-Real, 

2010). 

 PROCESSOS DE ABASTECIMENTO 2.3.

Na empresa em estudo o processo de abastecimento que se encontra em vigor é o 

empilhador. Foi possível, ao observar, perceber que a pessoa que o opera trabalha 

sem qualquer planeamento de tarefas, passa muito do seu tempo útil no armazém, 

fazendo tarefas sem valor acrescentado para a empresa e circula por diversas vezes 

vazio, ou seja, sem carga. 

Assim sendo, neste subcapítulo vai ser apresentado o processo de abastecimento por 

comboio logístico e a filosofia milk run. Pretendendo-se assim, perceber melhor as 

vantagens deste processo e as melhorias, geralmente, atingidas.  

2.3.1. COMBOIO LOGÍSTICO – MILK RUN 

O conceito logístico de Milk Run tem origem na indústria de laticínios. O conceito 

abrange uma rede de transporte em que todos os requisitos de materiais de entrada e 

saída de várias estações são cobertos por um veículo que visita todas essas estações, 

e circula de acordo com um cronograma pré-definido. Este conceito de transporte é 

económico quando o volume de cada estação é essencialmente menor do que um 

camião. (Brar & Saini, 2011) 
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Figura 4 - Filosofia Milk Run (FONTE: LKE - Experts in Intralogistcs) 

 

Baudin (2005), citado por Brar & Saini (2011) acrescenta que o conceito milk run é 

frequentemente aplicado em logística interna para o transporte de matérias-primas, 

produtos acabados e resíduos entre fabricação, montagem e os armazéns da fábrica. 

O desafio do processo de abastecimento programado de materiais, Milk Run, é: 

agregar valor na cadeia de abastecimento, reduzindo stocks e perdas. Com a 

produção de lotes menores, consequentemente, há redução do ciclo de produção e 

programa-se o que realmente foi planeado para ser executado. Dentro deste aspeto 

de trabalho pode-se produzir de acordo com a procura real, segundo Shingo (1996). 

Desta forma, permite-se, mais rapidamente, responder às variações da procura e 

facilitar o planeamento e programação da produção da empresa. (Moura & Botter, 

2002) 

Em geral, as principais razões que Brar & Saini (2011) apresentam para justificarem  o 

facto do Milk Run ter vindo a ser tão amplamente empregue são: 

 Redução dos custos de transporte devido à consolidação do transporte; 

 Melhoria nas linhas de produção e maior precisão na distribuição de material 

just-in-time devido à sincronização; 

 Melhoria da taxa de carregamento dos veículos, encurtamento da distância 

total percorrida, pode alcançar mais linhas de produção, melhora o 

abastecimento, nomeadamente na agilidade e flexibilidade, e otimiza a 

capacidade de resposta e eficiência do sistema; 



 

19 
 

 Reduz o risco de problemas com a qualidade do produto. Os produtores podem 

descobrir rapidamente e assim informar os fornecedores correspondentes, para 

minimizar o impacto nas vendas; 

 Mudança da estratégia da logística, usando a third-party, reduz 

significativamente o stock intermédio, aumento dos fluxos de capital e redução 

dos risco de investimento. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O estágio/projeto tem como principal objetivo a melhoria dos fluxos de abastecimento 

do AT1, que maquina componentes para as caixas de velocidade, nomeadamente, 

carretos, árvores primária e secundária e coroa diferencial, o processo está dividido 

entre peça branca e peça negra, no decorrer do relatório vou proceder à explicação 

desta designação. 

A melhoria dos fluxos de abastecimento vai traduzir-se pela supressão de 

empilhadores nas zonas de fabricação, reservando apenas a utilização dos mesmos 

às áreas de armazenamento de material, e, desta forma, o abastecimento passará a 

ser realizado por intermédio de comboio logístico. 

 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA – RENAULT CACIA, S.A. 3.1.

A C.A.C.I.A., Companhia Aveirense de Componentes para a Indústria Automóvel, 

agora denominada Renault CACIA, S.A., desde 2012, é um dos 38 locais de produção 

da Renault, onde são produzidas componentes para motores e caixas de velocidades 

desde 1981. (Renault, 2014) 

 

Figura 5 - Vista aérea da fábrica Renault CACIA, S.A. (FONTE: Renault (2014).) 
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3.1.1. ESTRUTURA DA EMPRESA 

No que diz respeito à organização da empresa, a CACIA está dividida em nove 

departamentos que funcionam de forma autónoma e são administrados pela direção 

da fábrica. Essa divisão interna pode ser percetível na figura seguinte. 

 

 

Figura 6 - Organigrama da organização (FONTE: Elaboração própria.) 

 

Fabricação 

O departamento de fabricação está dividido em duas grandes áreas, CV (Caixas de 

velocidades) e CM (Componentes mecânicos), essas áreas estão, por sua vez, 

divididas em ateliers (AT1, AT2, AT3, AT4 e AT5), por fim, cada atelier está dividido 

por UET. 

 AT1 – componentes para a caixa de velocidades (peça branca e peça 

negra) 

 AT2 – cárteres 

 AT3 – bombas de óleo 

 AT4 – componentes mecânicos 

 AT5 – montagem de caixas de velocidades 
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Etapas do processo de fabricação 

 

Figura 7 - Etapas do processo de fabricação (FONTE: Elaboração própria.) 

Descrição das etapas 

1. Entrega das peças em bruto: as peças em bruto provenientes das fundições 

vão sofrer várias transformações.  

No que diz respeito aos motores, a Renault produz cinco componentes 

estratégicos, nomeadamente, culassa, árvore de cames, cambota e cárteres 

cilindro, já nas caixas, produz pinhões, árvore primária e secundária, cárteres e 

bielas. (Renault, 2014) 

2. Maquinação: consiste em dar as características definitivas às peças graças às 

máquinas-ferramenta. 

As peças sofrem várias operações nesta fase, como por exemplo, 

torneamento, talhagem, fresagem, rebarbagem, chanfrenagem, entre outras. 

Cada uma destas etapas é controlada com o apoio de meios numéricos, as 

linhas de produção, fortemente automatizadas, podem transformar até 15000 

peças/semana. (Renault, 2014) 

3. Tratamento térmico e retificação: as peças maquinadas passam por fornos 

para melhorar as suas características. 

Os ciclos de aquecimento e arrefecimento permitem a realização de 

transformações de estrutura, como a dureza e o limite de elasticidade. Numa 

segunda fase, a retificação consiste em fazer desaparecer as estrias e os 

defeitos geométricos das peças. (Renault, 2014) 
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4. Entrega de peças do fornecedor: peças entregues e peças maquinadas 

convergem para a montagem. 

Chegadas à fábrica por camião, os condutores de empilhador transportam as 

peças para o posto de trabalho, respeitando as sequências de produção. 

(Renault, 2014) 

5. Montagem: cada tipo de órgão é montado numa linha de montagem específica 

antes de receber os seus últimos acessórios. 

Nos motores, a culassa (cabeça do motor) e o cárter cilindro (corpo do motor) 

são montados após terem recebido os seus componentes. Nas caixas, os 

pinhões são empilhados nas árvores, o conjunto do mecanismo é colocado no 

cárter de embraiagem e o cárter de mecanismo é aparafusado no conjunto. 

(Renault, 2014) 

6. Banco de Ensaios: os órgãos são controlados para garantir a sua 

conformidade e qualidade. 

Os motores são alvo de diversos testes em situação de rodagem, a passagem 

das velocidades e estanqueidade final da caixa são verificadas. (Renault, 2014) 

7. Entrega: os órgãos são entregues às fábricas de carroçaria-montagem. 

Tanto os motores como as caixas de velocidade são enviados por barco ou 

camião para as fábricas de carroçaria do grupo ou construtores clientes. 

(Renault, 2014) 

8. Platina TMA: o conjunto dos órgãos mecânicos é montado em fábricas de 

carroçaria-montagem. 

O grupo motopropulsor (motor + caixa) é posicionado no chassis, montado na 

parte mecânica automatizada, e aparafusada à caixa pintada. A montagem 

(equipamentos, assentos, posto de condução) pode agora continuar. (Renault, 

2014) 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 3.2.

O objetivo da Renault CACIA, mais concretamente, do DLI, Departamento de Logística 

Industrial, é a eliminação por completo da utilização de empilhador nas zonas de 

fabricação, reservando apenas o uso deste às áreas de armazenamento, e passar a 

utilizar somente o comboio logístico no abastecimento às linhas. 

Para que tal seja possível, é necessário averiguar todos os impedimentos existentes 

para a implementação deste projeto e efetuar um levantamento de todas as 

necessidades. 

 O PROCESSO DE FABRICO 3.3.

Antes de iniciar a apresentação do caso de estudo, é de grande importância descrever 

as fases do processo de maquinação das peças do AT1 e perceber em que fases, 

deste processo, é a logística imprescindível. 

Quando é requerido à logística peças em bruto, o abastecedor de linha desloca-se até 

ao armazém, utilizando o empilhador, faz a destockagem da embalagem, contendo 

peças em bruto, da referência que foi pedida, faz a sua viagem até à linha que 

necessita de peças e coloca a embalagem sobre a base ou plataforma. 

Depois da maquinação, as peças passam a ser denominadas por peça branca, são 

assim designadas uma vez que ainda não receberam o respetivo tratamento térmico 

necessário. São colocadas em carros de carga/transporte, que estão organizados por 

cores, portanto cada linha tem os seus próprios carros não podendo, desta forma, 

utilizar carros de outra linha. Quando o carro de carga está cheio, o operador logístico 

desloca-se à linha, com auxílio do empilhador carrega o carro e desloca-se até ao 

tratamento térmico, TT, onde é deixado. 

Após receber o tratamento térmico, as peças passam a ser consideradas peça tratada 

ou peça negra, o logístico desloca-se até ao TT e transporta os contentores com a 

peça negra para as UET do desempeno, fosfatação e rectificação, para as peças 

receberem o tratamento final e poderem seguir, sem quaisquer problemas, para a 

linha de montagem onde serão inseridas nas caixas de velocidade.  
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 LEVANTAMENTO INICIAL  3.4.

O levantamento foi efetuado para o AT1, que se encontra inserido no setor CV da 

empresa (área a vermelho na fig.8).  

 

 

No setor CV, apenas este atelier é abastecido por empilhador, tanto o AT2 como o 

AT5 (área a laranja e verde, respetivamente) são abastecidos por comboio logístico e 

também, no caso do AT5, por AGV, Automatic Guided Vehicle. E por isso, este estudo 

faz ainda mais sentido, para que o setor seja abastecido de forma standard e todos os 

abastecedores de linha possam operar em qualquer um dos ateliers do setor. 

O setor à direita é denominado CM (área a azul), componentes para motores, ou 

mecânicos, que também, à data deste projeto, se encontra a ser abastecido de forma 

híbrida, sendo usado tanto o comboio logístico como o empilhador, uma vez que nem 

todas as linhas estão equipadas com bases rolantes, atrelado do comboio logístico. 

3.4.1. ABASTECIMENTO INICIAL 

No AT1, o abastecimento é feito unicamente através de empilhador, tanto para as 

grandes como para as pequenas embalagens, uma vez que, neste momento, as linhas 

não se encontram preparadas para receber as peças por comboio logístico. 

Figura 8 - Planta da fábrica da CACIA (FONTE: Renault (2014).) 
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Esta primeira fase do projeto foi dedicada à observação do método de abastecimento 

das linhas, com o objetivo de determinar todas as tarefas, do abastecedor de linha, 

que são necessárias efetuar durante o processo e de que forma este é feito. 

Abastecimento de contentores com peças em bruto 

O operador logístico não sabe quando é necessário abastecer uma linha com peças 

em bruto, essa informação chega-lhe através de telefone ou caso o operador faça uma 

“volta de reconhecimento” e observe que o contentor está praticamente vazio, nestes 

casos as tarefas são: 

 Destockagem do contentor de peças em bruto no armazém; 

 Viagem até à UET; 

 Manobra de abastecimento do contentor cheio na plataforma; 

 Manobra de retirar o contentor vazio da plataforma; 

 Viagem até à zona destinada aos contentores vazios dentro do armazém; 

 Manobra de deixar o vazio nessa zona. 

Tratamento térmico 

As peças após maquinação passam da denominação de peça em bruto para peça 

branca. Esta peça é disposta em carros de transporte e o seu deslocamento da linha 

para o edifício dos TT é assegurado pelo logístico. Este, uma vez que existem vários 

carros para cada linha, não preciso de ser informado por telefone que os carros se 

encontram cheios, vai fazendo voltas pelas linhas e assim que encontra um carro 

cheio efetua as seguintes operações: 

 Manobra de carregar o carro cheio na UET; 

 Viagem até aos TT; 

 Manobra de deixar o carro cheio nos TT; 

 Manobra de carregar no carro vazio nos TT; 

 Viagem até à UET; 

 Manobra de deixar o carro vazio na UET. 

O operador, por norma, sempre que deixa um carro de transporte com peça branca 

retorna ao edifício da fabricação com um carro de transporte vazio para que seja 



28 
 

possível entrega-lo à linha correspondente para que esta proceda ao enchimento de 

um novo carro com peças maquinadas. 

Desempeno – Fosfatação – Retificação  

Depois do respetivo tratamento térmico, as peças passam a ser designadas de peça 

negra ou tratada, é preciso que o operador as faça chegar à nova e última fase de 

tratamento para as peças possam ser consideradas PA, produto acabado, e possam 

seguir para as linhas de montagem onde serão inseridas nas caixas de velocidade. 

O operador nas várias viagens Fabricação – TT, informa-se, verbalmente, se existem 

peças tratadas que possam seguir para as fases de acabamento. Quando existem, as 

tarefas são as seguintes: 

 Manobra de carregar no contentor ou carro cheio nos TT; 

 Viagem até à UET D/F/R; 

 Manobra de deixar o contentor/carro cheio na UET; 

 Manobra de carregar no contentor/carro vazio na UET; 

 Viagem até aos TT; 

 Manobra de deixar o contentor/carro vazio nos TT. 

À semelhança dos carros de transporte de PB, peça branca, também os 

contentores/carros de transporte de peça negra retornam aos TT vazios para que 

possam ser utilizados de novo. 

Outras tarefas 

Por último, existem algumas tarefas que o operador tem de as fazer mas que não 

estão diretamente ligadas com a produção, mas que são indispensáveis no seu dia a 

dia. 

 Levar contentores vazios para a eira 

Quando foi referido no ponto anterior “Abastecimento de contentores com 

peças em bruto” que o operador tem de deixar o contentor vazio numa zona 

destinada a vazios que se encontra no armazém, esta zona foi criada para que 

o operador não perdesse muito tempo com esta tarefa e não atrapalhasse o 

seu trabalho, mas existe uma eira de vazios (fig.9) fora do edifício do armazém 
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que é o local correto para deixar os vazios. Foi então criada uma regra que 

deixa o logístico empilhar até três contentores vazios no armazém e só depois 

ter de os levar à eira. 

Durante o seu dia de trabalho o operador terá de se deslocar em média 3 a 4 

vezes à eira para colocar os vazios no seu sítio correto para que sejam lavados 

e poderem ser utilizados de novo, ou então para irem para outras fábricas do 

grupo onde podem ser reutilizados. 

 

Figura 9 - Eira de vazios 

 Trocar bateria ou gás  

Existem dois tipos de empilhadores na fábrica, empilhador elétrico ou 

empilhador a gás. No caso do empilhador que faz o abastecimento no AT1, o 

operador tem de se deslocar uma vez por dia até à oficina onde pode trocar a 

bateria, dado que se trata de um veículo elétrico. 

 Computador 

Toda vez que o logístico faz a destockagem de um contentor é necessário 

inserir esses dados informaticamente, para que os técnicos da logística saibam 

quando é preciso fazer uma nova encomenda e ter acesso ao stock real que 

existe em armazém. Portanto, para que o operador não passe muito tempo a 

inserir os dados, quando o operador faz a sua pausa e antes de terminar o seu 

turno ele dedica algum desse tempo a inserir os dados em computador. 
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 Armazém de químicos 

Esta tarefa está mais relacionada com a produção, ao contrário das outras que 

são apresentadas neste ponto. 

O operador desloca-se uma a duas vezes por turno a este armazém para obter 

alguns materiais que as linhas precisam, por exemplo óleo ou outros químicos 

necessários. 

Depois de feito o levantamento inicial, foi possível perceber que o operador que 

abastece o AT1 não tem planeamento de tarefas nem nenhuma sequência lógica para 

efetuar o seu trabalho, assim, faz com que exista um excessivo número de tarefas que 

não acrescentam valor à empresa. 

Para que tal fosse melhor percecionado foi elaborada uma análise aos dados que 

foram obtidos. Chegou-se então ao gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de tempo por atividade 

Sabe-se que a maioria das tarefas efetuadas pela logística não acrescentam valor 

para a empresa, o objetivo é estar, continuamente a tentar eliminá-las ou minimizar o 

tempo reservado a estas.  
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Pode-se verificar no gráfico apresentado acima que muito do tempo do operador é 

dispendido no transporte de peças em bruto, PB e PN e em tarefas consideradas 

“Outros”, tanto as tarefas como as viagens são atividades que não acrescentam 

grande valor para a empresa, apesar de serem necessárias, portanto, vamos de 

encontro ao objetivo fulcral deste projeto, minimizá-las. 

Para se tornar mais claro, fez-se uma Análise VA/NVA dessas mesmas atividades e 

obteu-se o Gráfico 2, pode-se ter uma maior noção das porções de atividades que 

acrescentam ou não valor. 

 

Gráfico 2 - Distribuição de tempo VA/NVA 

 PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM 3.5.

COMBOIO LOGÍSTICO 

Neste subcapítulo serão apresentadas várias alterações que são fulcrais e 

imprescindíveis para a implementação deste projeto na empresa em causa. Desde 

alterações nas linhas de produção, para poderem receber material por via de comboio 

logístico, alteração dos sentidos de circulação, para facilitar as manobras necessárias 

no abastecimento das UET, definição de uma zona de transferência no armazém, 

dado que, devido à elevada tonelagem das peças e dimensões dos contentores, o uso 

de empilhador continuará a ser fundamental, e, por último, definição de novos 

circuitos, de forma a padronizar todas as tarefas dos operadores logísticos. 

3.5.1. ALTERAÇÕES AO NÍVEL DO BORDO DE LINHA 

Este tópico engloba grande parte do estudo efetuado para a possibilidade do 

abastecimento ser realizado via comboio logístico. Para isso, foi preciso estudar todas 

23% 

77% 

VA NVA



32 
 

as necessidades para cada uma das UET e enumerar todas as alterações que devem 

ser feitas no futuro para a implementação deste projeto. 

Para cada linha foi feito um levantamento ao nível de: 

 Necessidades de bases rolantes; 

 Especificidades de quais bases rolantes são precisas; 

 Outras alterações na UET. 

No AT1 existem 13 UET, nomeadamente: Pinhão Louco de 1ª e 2ª; Pinhão Louco de 

3ª e 4ª; Pinhão Louco de 5ª; Pinhão Fixo de 5ª; Pinhão Louco de 6ª; Árvore Primária; 

Árvore Secundária; Caixa Diferencial (Maquinação e Montagem); Soldadura de 1ª, 2ª e 

4ª; Coroa Diferencial e duas linhas FLEX, que produzem Pinhão Louco de 2ª e 4ª. 

Neste estudo não foram consideradas as duas linhas da caixa diferencial (maquinação 

e montagem) uma vez que o abastecimento já se encontra a ser feito por comboio 

logístico, e as duas linhas FLEX (Flex 1 e Flex 2) visto que as cadências alteram 

significativamente consoante as necessidades de maquinar pinhão louco de 2ª e 4ª. 

Pinhão Louco de 1ª e 2ª 

Nesta UET, indicada a laranja na figura 10, 

procede-se à maquinação de PL1 e PL2, 

pinhão louco de 1ª e 2ª. 

Para uma melhor perceção, a tabela 1 diz 

respeito à diversidade de brutos existente e 

quais as PB que são possíveis de maquinar 

nesta linha. 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

PL1 
8200779935 2X-PL 1A BRUTO 

8201165145  1G-PL 1A 11X41 PB  

8201165148  1K-PL 1A 11X37 PB  

8200779939 32-PL 1A BRUTO PC 8201165152  1P-PL 1A 11X41 PC PB  

PL2 8200779942 35-PL 2A BRUTO 

8201165160  1Y-PL 2A 22X41 PB 

8201165162  21-PL 2A 21X43 PB  

8201213142  JL-PL 2A 23X45 KZ PB  
Tabela 1 - Peças PL1/PL2 (BRT e PB) 

Figura 10 - UET PL1/PL2 
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Para a receção de produto bruto, a linha está equipada com uma plataforma inclinável 

fixa ao chão (fig. 11) e como tal tem de ser alterada para um sistema de base rolante, 

para que esta seja possível atrelar ao comboio logístico. 

 

Figura 11 - Plataforma para receção de BRT PL1/PL2 

A solução proposta para esta linha já se encontra aplicada, trata-se de uma base 

rolante inclinável, de dimensões 1200x1000, com a possibilidade de atrelar ao 

comboio logístico (fig. 12). 

 

Figura 12 - Solução proposta para receção de BRT PL1/PL2 

Para a saída de PB, a solução proposta é comum a todas as linhas, uma vez que 

todas as PB do AT1 são transportadas da linha para os TT por auxílio de carros de 

carga/transporte, e poderá ser encontrada no final deste subcapítulo. 
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Pinhão Louco de 3ª e 4ª 

Esta linha, a azul na fig.13, é onde se maquina 

PL3 e PL4.  

Na semelhança da análise anterior, esta linha 

tem três diversidades de brutos e pode maquinar 

até sete tipos de PB. 

Depois de serem maquinadas as PB seguem 

para a UET da soldadura, que corresponde à 

UET do PL1/PL2, mas esse transporte não é assegurado pela logística, uma vez que a 

deslocação das peças é feita através de carros de mão que são relativamente leves e 

fáceis de deslocar. Só depois de passarem pela soldadura é que as peças estão 

preparadas para seguirem para os TT. 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

PL3 7700594863 4J-PL 3A BRT JR 

7701717814  VD-PL 3A 28X37 PB  

7701717815  VE-PL 3A 28X39 PB  

8201213143  JM-PL 3A KAIZEN PB  

PL4 
8200042522 FX-PIGNON FOU 4EME B 

7701717816  VF-PL 4A 35X34 PB  

8201092556  44-PL 4A 31X29 PB  

8201213144  JN-PL 4A KAIZEN PB  

8200042523 FY-PL 4A BRUTO 7701717818  VH-PL 4A 31X34 PB  
Tabela 2 - Peças PL3/PL4 (BRT e PB) 

É através de uma plataforma inclinável fixa que esta linha recebe as suas peças em 

bruto, à semelhança do PL1/PL2, logo é notório que esta linha terá de sofrer com 

alterações ao nível do bordo de linha. 

Figura 13 - UET PL3/PL4 
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Figura 14 - Plaforma para receção de BRT PL3/PL4 
 

A solução proposta para esta linha trata-se uma base rolante com rolos, um ancorador 

e também uma modificação da plataforma hidráulica já existente (fig. 15). 

Este sistema já existe numa linha no setor CM da empresa e percebeu-se que seria a 

melhor alternativa a aplicar em algumas linhas do AT1. 

 

Figura 15 - Solução proposta para receção de BRT PL3/PL4 

 

 

 

 



36 
 

Pinhão Louco de 5ª 

Esta UET tem cinco diversidades de peças em 

bruto e pode maquinar sete tipos de PB, que 

não têm necessidade de passar pela soldadura. 

Depois de maquinadas as peças podem seguir 

diretamente para os TT. 

 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

PL5 

323710055R YB-PL 5A BR KAIZEN 8201213145  JP-PL 5A KAIZEN PB  

8200572876 C6-PL 5A BRT ALARG 

7701717864  WY-PL 5 ALAR.39X32 P 

7701717868  X3-PL 5 ALAR 37X33 P 

7701717869  X4-PL 5 ALAR 39X31 P  

8200572877 C7-PL 5A BRT ALARG 
7701717865  X0-PL 5 ALAR.41X31 P 

7701717867  X2-PL 5 ALAR.42X31 P 

8201029400 14-PL 5A BRT 8201092558  46-P.LOU.5A 45X31 PB  
Tabela 3 - Peças PL5 (BRT e PB) 

Na receção de produto em bruto a linha apresenta a mesma plataforma das UET 

anteriores como se pode ver na figura 17. 

 

Figura 17 - Plataforma para receção de BRT PL5 

Figura 16 - UET PL5 
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A solução proposta para esta linha é a mesma da linha PL3/PL4, uma base rolante 

com rolos, um ancorador e também uma modificação da plataforma hidráulica já 

existente. 

 

Figura 18 - Solução proposta para receção de BRT PL5 

 

Pinhão Fixo de 5ª 

Na UET PF5 a situação é mais complexa uma 

vez que tem sete tipos de bruto e pode 

maquinar sete diferentes tipos de PB (tabela 4), 

esta peça também não precisa de passar pela 

fase de soldadura, sendo diretamente 

transportada da UET para os TT.  

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

PF5 

8200608007 MC-PF 5A BRT ALARG 7701717863  WX-PF 5 ALAR 39X31 P 

8200608008 MD-PF 5A BRT ALARG 7701717859  WT-PF 5 ALAR 39X32 P 

8200608009 ME-PF 5A BRT ALARG 7701717860  WU-PF 5 ALAR 41X31 P  

8200608010 MF-PF 5A BRT ALARG 7701717861  WV-PF 5 ALAR 42X31 P  

8200608029 N2-PF 5A BRT ALARG 7701717862  WW-PF 5 ALAR.37X33 P 

8201026896 MD-PF 5A BR 45X31 8201092557  45-P.FIXO 5 45X31 PB  

8201090107 T4-PF 5A BRUTO KZ 8201213147  JS-PF 5A 47X31 KZ PB  
Tabela 4 - Peças PF5 (BRT e PB) 

Figura 19 - UET PF5 
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Esta linha não recebe as peças em bruto em grandes contentores mas sim em 

pequenas caixas de cartão, portanto para a sua receção existe uma estante fixa ao 

chão (fig. 20), onde o operador logístico introduz manualmente caixa a caixa. 

 

Figura 20 - Estante para receção de BRT PF5 

Visto que a linha recebe as peças em pequenas caixas, a solução proposta é colocar 

as peças num contentor de menor dimensão,CON-S-130 (contentor a verde na fig. 

21). É retirada a estante fixa existente na linha e colocar, no seu lugar, uma base 

rolante de dimensão 800x600, alternativa essa que pode ser atrelada ao comboio 

logístico.  

 

Figura 21 - Solução proposta para receção de BRT PF5 
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Pinhão Louco de 6ª 

A UET PK6 apenas conta com dois géneros de 

peças em bruto mas pode maquinar até sete 

diferentes tipos de PB que têm, antes de serem 

transportadas para os TT, de passar pela fase 

da soldadura. 

 

 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

PK6 

8200848463 4S-PL 6A BRU PK 

7701717803  V2-PL 6A 41X31 PK P 

7701717806  V5-PL 6A 41X32 PK P  

7701717808  V7-PL 6A 46X31 PK P  

8200806024  S5-P.L.6A 41X29 PK P  

8200848464 4T-PIGNON FOU 6EME 

7701717804  V3-PL 6A 47X28 PK P 

7701717805  V4-PL 6A 47X30 PK P  

7701717807  V6-PL 6A 51X28 PF P  
Tabela 5 - Peças PK6 (BRT e PB) 

Existe na linha, para a entrada de produto bruto, uma plataforma com capacidade para 

dois contentores de dimensão 800x600, que o único fator desfavorável que apresenta 

é o facto de estar fixa ao chão da fábrica, impedindo assim a sua deslocação (fig. 23) 

 

Figura 23 - Plataforma para receção de BRT PK6 

Figura 22 - UET PK6 
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A alteração proposta para esta linha é simplesmente retirar a plataforma fixa e colocar, 

em vez disso, duas bases rolantes de dimensões 800x600 que podem ser deslocadas 

e atreladas ao comboio logístico. 

 

Figura 24 - Solução proposta para receção de BRT PK6 

Árvore Primária 

Na UET ARP, Árvore Primária, são maquinados 

três tipos de brutos que originam seis tipos de PB, 

que depois de maquinados são diretamente 

transportados para os TT. 

 

 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

ARP 

322010636R 0A-ARV.PRIM. BR KZN 8201213141  JK-ARV.PRIM. KZ PB  

8200944312 6F-ARV.PRIM.BRU.ASC 

8200988279  10-ARV.PRIM. E" PB  

8200988316  25-ARV.PRIM. G" PB  

8200988321  2A-ARV.PRIM. A" PB  

8200988324  2D-ARV.PRIM. F" PB  

8201030057 MM-ARV.PRIM.BRT JRQE 8201092555  43-ARV.PRIM.LIGHT PB  
Tabela 6 - Peças ARP (BRT e PB) 

Figura 25 - UET ARP 
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Esta linha, na entrada de brutos, tem presente uma plataforma fixa considerada 

perigosa uma vez que contém inclinação fixa. Portanto quando o logístico introduz o 

contentor cheio as peças podem tombar para o posto do operador, podendo originar 

um acidente de trabalho. 

 

Figura 26 - Plataforma para receção de BRT ARP 

A solução proposta para esta linha trata-se uma base rolante com rolos, um ancorador 

e inclinador. (fig. 27) 

Esta solução proposta é semelhante às linhas PL3/PL4 e PL5, a imagem seguinte 

serve apenas como exemplo do sistema que se pretende implementar. 

 

 

Figura 27 - Solução proposta para receção de BRT ARP 
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Árvore Secundária 

Nesta UET, ARS, Árvore Secundária, existem 

quatro tipos de peças em bruto e podem ser 

maquinadas até doze diferentes tipos de PB, 

que depois da maquinação são transportadas 

em seguida para os TT. 

 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

ARS 

7700113768 Z1-ARV.SEC.BRU.JR5 

7701717779  UA-ARV.SEC.14X59 PB  

7701717796  UU-ARV.SEC.15X61 PB  

7701717799  UX-ARV.SEC.14X63 PB  

7700113769 Z2-ARV.SEC.BRUT JR5* 

7701717797  UV-ARV.SEC.17X56 PB  

7701717798  UW-ARV.SEC.16X55 PB  

8201500477  H2-ARV.SEC 18X57 PB  

7700113770 Z3-ARV.SEC.BRU. JC 

7701717794  US-ARV.SEC.15X56 PB  

7701717795  UT-ARV.SEC.16X57 PB  

7701717800  UY-ARV.SEC.15X58 PB  

8200570037 N0-ARV.SEC.BRUTO. 16 

7701717833  W0-ARV.SEC.14X69 PB2  

7701717834  W1-ARV.14X73 PBXXXXX  

7701717836  W3-ARV.SEC.14X69 PB1  
Tabela 7 - Peças ARS (BRT e PB) 

Para a receção de produto bruto, a linha tem uma plataforma com características 

semelhantes à plataforma da UET ARP, uma vez que também tem inclinação fixa mas 

esta tem a particularidade de poder ser rodada uma vez que têm apenas um “pé” fixo, 

o que diminui um pouco o cariz perigoso da plataforma em relação ao posto de 

trabalho mas correndo sempre o risco de haver peças que tombem do contentor. 

Figura 28 - UET ARS 
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Figura 29 - Plataforma para receção de BRT ARS 

A solução proposta para esta linha é a mesma da UET ARP e pode ser consultada na 

figura 27. 

Coroa Diferencial 

Por último, a UET da Coroa DIF tem ao seu dispor quatro 

tipos de brutos e pode maquinar até dez tipos de PB. A 

Coroa depois de maquinada é transportada para os TT.  

Chama-se Coroa Diferencial dado que depois do TT será 

incorporada na Caixa Diferencial. 

 

 

PEÇA BRT DESCRIÇÃO PB DESCRIÇÃO 

COROAS 

8200840665 PU-COROA BRUTO HAY 

8201093654  5K-COROA 14X63 PB HY  

8201374535  Z8-COROA 14X59 PB HY  

8201519686  T5-COROA 15X61 PB HY  

8200840667 PW-COROA BRUTO SAFE 

8201092559  47-COROA 17X56 PB HY  

8201093663  5V-COROA 16X55 PB HY  

8201093665  5X-COROA 16X57 PB HY  

8201374532  Z5-COROA 18X57 PB HY  

8200840668 PX-COROA BRUTO SAFE 
8201093666  5Y-COROA 15X56 PB HY  

8201093669  62-COROA 15X58 PB HY  

8200840669 PY-COROA BRUTO HAY 8201093671  64-COROA 14X69 PB HY  
Tabela 8 - Peças COROAS (BRT e PB) 

Figura 30 - UET COROAS 
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Na receção de peças em bruto a linha já está equipada com duas bases rolantes de 

dimensão 1200x1000, e, por isso, não será necessário qualquer alteração nesta UET. 

 

Figura 31 - Plataforma para receção de BRT COROAS 

Carros de carga 

Os carros de carga estão presentes em todas as UET referidas anteriormente e, como 

tal, é importante referir quais as alterações que devem ser feitas para o seu transporte 

ser possível através de comboio logístico. Nestes carros são acondicionadas as peças 

que estão prontas para prosseguir para os TT. 

 

Figura 32 - Carros de transporte de PB 

A solução proposta para o transporte destes carros é a compra de alguns I-frames, 

onde os carros possam ser inseridos e possibilitar a sua deslocação sem recorrer ao 

empilhador. 
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O I-frame (fig. 33) trata-se de um sistema de base sobre base, com calhas de rolos 

onde os carros podem deslizar e serem fixos sem correr o risco de as peças caírem. 

 

Figura 33 - Solução proposta para carros de transporte PB 

3.5.2. DEFINIÇÃO DE NOVOS SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO 

A definição de novos sentidos de circulação é algo muito importante, dado que as 

estradas estão sinalizadas para o facto de o abastecimento ser feito através de 

empilhador e portanto existem novas preocupações visto que o comboio logístico pode 

atrelar até quatro bases rolantes. É preciso ter em conta fatores como: 

 Espaço para a passagem de um comboio logístico com quatro atrelados; 

 Espaço para manobrar as bases rolantes junto às UET; 

 Espaço para a passagem de peões. 

Para isso, foram estudadas as normas da empresa em relação às distâncias mínimas 

que as vias precisam de ter para serem consideradas vias de sentido único ou vias de 

duplo sentido. 

Via de sentido único 
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Figura 34 - Via de sentido único (FONTE: Renault (2014).) 

 

Via de duplo sentido 

                                                                          

 

Figura 35 - Via de duplo sentido (FONTE: Renault (2014).) 

 

Para poder ser então estudado a largura das vias e os respetivos sentidos de 

circulação foram medidas todas as estradas do AT1, este estudo pode ser analisado 

no ANEXO IV. 

A proposta encontrada está abaixo, na figura 36, as vias a amarelo indicam que é 

proibida a passagem de qualquer viatura, uma vez que não existe uma distância 

mínima de segurança entre a via, a passagem de peões e as zonas de fabricação. A 

cor amarela na imagem é meramente ilustrativa uma vez que as estradas não seriam 

pintadas na realidade, haveria apenas sinalização complementar a informar proibição. 
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Figura 36 - Proposta para os novos sentidos de circulação 
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3.5.3. DEFINIÇÃO DA ZONA DE TRANSFERÊNCIA 

Uma vez que o projeto que o DLI propôs foi a implementação do comboio logístico 

para abastecer as linhas de produção do AT1, reservando a utilização de empilhador 

apenas à zona de armazenamento, é necessário, desta forma, definir a zona de 

transferência de contentores. 

Visto que o peso dos contentores pode chegar, aproximadamente, até aos 1000kg e o 

número de bases rolantes está limitado, é necessário, inevitavelmente, o uso de 

empilhador na zona do armazém. 

A escolha da zona de transferência teve cinco critérios como prioridade. Os tais são: 

 Dimensão suficiente para estacionar o comboio logístico; 

 Dimensão suficiente para estacionar o empilhador quando as voltas de 

comboio logístico estão a decorrer; 

 Dimensão suficiente para manobrar facilmente o empilhador/comboio logístico; 

 Proximidade das peças que o operador precisa para abastecer o comboio 

logístico; 

 Zona com baixa frequência de passagem de outros veículos. 

 

 

Figura 37 - Proposta de zona de transferência 

 

A zona escolhida foi a assinalada a laranja na fig. 37, uma vez que continha todos os 

critérios previamente estudados. 
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Figura 38 - proposta de zona de transferência (espaço físico) 

3.5.4. DEFINIÇÃO DE CIRCUITOS E FLUXOS DO COMBOIO LOGÍSTICO 

Este tópico é o cerne deste projeto, uma vez que o objetivo principal é a supressão do 

uso de empilhador nas zonas de fabricação é necessário fazer o planeamento de 

tarefas do operador logístico para cada turno. 

Para isso, foi criada uma base de dados com todos os pontos obrigatórios para ser 

possível a criação desse sequenciamento de tarefas lógico. Foram tidos em conta 

estes pontos: peça; UET a que pertence; qual a sua referência e respetiva 

designação/descrição; tipo de peça; qual a embalagem UC e UM que são utilizadas; 

quantidade de peças por UC; quantidade de UC por cada UM, e, respetivamente, 

quantidade de peças por UM; qual o horário de trabalho de cada equipa/UET; quantas 

peças maquina cada equipa/UET e depois seguem-se os cálculos das autonomias de 

cada linha para cada peça, em horas e minutos. (Anexo III) 

Depois dos cálculos necessários serem efetuados, com recurso à ferramenta do 

Microsoft Office, MS Excel, foi possível realizar o planeamento de tarefas para os 

operadores logísticos do AT1 dos três turnos, manhã, tarde e noite. 

O resultado final pode ser observado na figura 39. 
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Figura 39 - Proposta de planeamento de tarefas  

Na empresa existem três turnos durante a semana e dois turnos ao fim-de-semana, este estudo foi realizado apenas para responder às 

cadências para os cinco dias úteis da semana. 

Cada turno inicia com a reunião com o chefe de armazém, que lhes passa informações úteis no dia a dia da empresa (ex: se alguma 

UET está parada para manutenção), depois o detalhe de cada volta que o operador precisa realizar é possível ser consultado no ANEXO 

V. Por fim, no planeamento é possível observar alguns espaços para tarefas, nas quais o operador deve ocupar o seu tempo a levar 

vazios para a eira, inserir dados informaticamente, deslocar-se ao armazém dos químicos (tarefa apenas para o operador do turno da 

manhã e tarde), mudar a bateria (pode não ser necessário), levar embalagens que sejam necessárias na UET Soldadura, entre outras 

tarefas.
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 RESULTADOS ESPERADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO COMBOIO LOGÍSTICO 3.6.

Dadas as dimensões do projeto, as grandes alterações necessárias de se fazer nas 

linhas de produção e o facto de que outros departamentos da empresa terão de ser 

envolvidos, não foi possível a implementação do abastecimento por comboio logístico 

no decorrer do estágio curricular. 

Portanto, na ausência de dados reais, vão ser apresentados os resultados e melhorias 

esperadas que a mudança do processo de abastecimento poderá trazer à empresa. 

Melhorias esperadas em relação ao tempo e distância percorrida  

É possível observar, através dos gráficos seguintes, quais as melhorias esperadas 

para um abastecimento até quatro linhas, visto que é o número máximo de bases 

rolantes que o comboio logístico pode atrelar. 

 

Gráfico 3 - Empilhador vs Comboio Logístico (melhoria nos tempos) 

No gráfico 3, é possível verificar as melhorias que o comboio logístico trará à empresa 

no que diz respeito ao tempo despendido a abastecer quatro linhas. É percetível que o 

operador, por intermédio de empilhador, demorará, aproximadamente, 25 minutos a 

abastecer as quatro linhas, por comboio logístico, o tempo é de apenas 7 minutos.  
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Gráfico 4 - Empilhador vs Comboio Logistico (melhoria nas distância percorrida) 

 

Analisando agora os dois gráficos em simultâneo, pode-se constatar que a distância e 

o tempo são proporcionais. No gráfico 4, é facilmente observado que o comboio 

logístico para abastecer quatro linhas desloca-se, aproximadamente, 600 metros, 

enquanto o empilhado,r para abastecer as mesmas, precisa de se deslocar 2500 

metros. 

Conclui-se assim, que o abastecimento por comboio logístico traz melhorias 

significativas ao nível do tempo e da distância percorrida, comparativamente com o 

sistema em utilização (empilhador). Melhora a eficiência no transporte de peças até às 

linhas de produção, ou seja, em menos tempo e distância são abastecidas mais linhas 

por intermédio de comboio logístico. 

Melhorias esperadas do ponto de vista do MOD 

Uma vez implementado o comboio logístico, pode ser colocado em uso o planeamento 

com os circuitos criados, onde são descritas as voltas necessárias a realizar para cada 

turno e as respetivas tarefas, isto fornecerá à empresa e aos colaboradores logístico 

um trabalho mais standard e eficiente.  

As melhorias deste sistema padronizado são: uma maior flexibilidade para a empresa, 

pois qualquer MOD, com formação para transporte de materiais, pode desempenhar o 

seu trabalho neste setor, não ficando assim dependente de operadores mais 

experientes para o fazer; facilidade, para um recém-contratado, por exemplo, em 
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aprender as suas funções, correndo assim menos riscos de cometer erros (por 

exemplo, paragem de uma linha) e redução de tarefas que não acrescentam valor à 

empresa (por exemplo, circular sem carga) 

Melhorias na organização do espaço  

Com a proposta de novos sentidos de circulação e respetiva sinalização será possível 

uma melhor organização na circulação dos carros pelo setor e reduzirá, desta forma, o 

trânsito nas estradas. 

Melhorias Ambientais  

Com o uso de comboio logístico, visto que é deslocado por um trator eléctrico, pode 

concluir-se que não haverá libertação de quaisquer gases poluentes. Haverá, também, 

uma diminuição ao nível de poluição sonora, dado que o trator eléctrico não produz 

tanto barulho. 
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4. CONCLUSÕES 

Em tempos como os atuais, as empresas tendem a preocupar-se cada vez mais com a 

eliminação dos desperdícios, dos gastos e das atividades que não trazem qualquer 

valor acrescentado para o cliente, tentando otimizar todos os seus recursos existentes. 

Este projeto tinha como objetivo a implementação do processo de abastecimento por 

intermédio de comboio logístico, para isso, era necessário estudar o método de 

abastecimento vivido, quais as necessidades existentes, alterações necessárias de 

ocorrer ao nível do bordo de linha, definição de uma zona de transferência, visto que o 

empilhador continuará a ser utilizado na zona do armazém, definição de novos 

sentidos de circulação e por último, definição de circuitos de abastecimento. 

Foi possível comprovar, através do levantamento da situação inicial que foi realizado, 

que existem diversas melhorias que se podem fazer sentir com a execução do projeto. 

Os principais ganhos esperam-se no tempo e distância percorrida pelo operador, no 

abastecimento até 4 linhas é possível alcançar uma melhoria de, aproximadamente, 

75%, com a substituição do empilhador pelo comboio logístico. 

É também de se esperar melhorias do ponto de vista do MOD, no que diz respeito ao 

abastecimento padronizado, melhorias na organização do espaço da fábrica e, por 

último, melhorias ambientais. 

Numa ótica geral, os objetivos pessoais foram alcançados, uma vez que foi possível 

concluir o estudo de todas as alterações que possibilitavam a implementação do novo 

processo de abastecimento e foram definidos todos os pontos fulcrais do projeto. 

Contudo, devido a dificuldades que fugiram do meu alcance e do departamento de 

logística, não foi possível a concretização do projeto durante o tempo do estágio. 

Ainda assim, penso ter deixado, com o estudo realizado, um bom contributo para o 

projeto ser concluído num futuro próximo. 

 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 4.1.

Uma vez que todo o setor já se encontra a ser abastecido por comboio logístico, com a 

exceção do AT1, propõe-se a aplicação do estudo em causa e eliminar possíveis erros 

que o estudo apresente, na ótica da melhoria contínua. 
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A empresa deve apostar fortemente na formação dos seus operadores, uma vez que a 

resistência à mudança é muito frequente em projetos deste tipo, para evitar a que o 

processo volte a ser o que era. 
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ANEXO I – Exemplo PE standard Renault 
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ANEXO II – Exemplo GE standard Renault 
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ANEXO III – Base de dados “Cálculo de autonomias” 
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ANEXO IV – Medições dos corredores de circulação 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ANEXO V – Planeamento de tarefas – circuitos de abastecimento 
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VOLTA 7 
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