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resumo 
 

 

A competitividade, as inúmeras dificuldades e os cada vez mais exigentes 

consumidores existentes no mercado atual requerem às organizações uma 

especial atenção e dedicação na procura de soluções capazes de assegurar e 

expandir a sua quota de mercado. Percebe-se assim que deve existir uma busca 

constante pela redução de custos e pelo aumento da qualidade. Sempre 

conciliando com as políticas de boas práticas necessárias para a construção do 

mindset e cultura organizacional corretos. Dada esta realidade é vital que as 

empresas apostem continuamente na melhoria e atualização, quer de processos 

quer de tecnologia e equipamentos. A presente dissertação enquadra-se no 

tema referido e foi realizada numa empresa inserida no mercado das tintas e 

vernizes, a CIN.  

Os objetivos definidos podem-se concentrar na criação de fluxo produtivo, no 

aumento da produtividade e na melhoria do nível de serviço. Inserido na direção 

de operações o projeto passou por analisar as dificuldades existentes no 

processo produtivo, causadas pelo estado obsoleto ou pela inadequação de 

equipamentos ao sistema produtivo atual, processos ou desenho da 

implantação. Assim, procedeu-se à identificação de oportunidades de melhoria 

através do acompanhamento dos processos de fabrico e modos operatórios em 

chão de fábrica, seguido de uma pesquisa teórica que culminou nas propostas 

apresentadas.  As soluções encontradas e o estudo efetuado tiveram também 

por base a estratégia da empresa, a filosofia lean, o conhecimento e espírito 

crítico existente em todos os envolvidos. Estas propostas de melhoria tais como 

a renovação de layout, automação para fornecimento de matérias-primas e 

aquisição de equipamentos visaram beneficiar a organização a médio/longo 

prazo preparando-a para o futuro.  
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abstract 
 

 

The competitiveness, the numerous difficulties and the increasingly demanding 

consumers existing in the current market require the organizations to pay special 

attention and dedication in the search for solutions able to assure and expand 

their market share. It is thus perceived that there must be a constant search for 

the reduction of costs and the increase of the quality. Always reconciling with the 

good practice policies needed to build the correct mindset and organizational 

culture. Given this reality, it is vital that companies continually invest in the 

improvement and updating of processes, technology, and equipment, which is 

exactly the theme of this dissertation carried out in a company included in the 

paint and varnish market, CIN. 

The defined objectives can be focused on creating a productive flow, increasing 

productivity and improving the level of service. Inserted in the direction of 

production and internal processes, the project analyzed the difficulties in the 

production process, mainly in the central warehouse, caused by obsolescence 

or inadequacy of equipment to the current production system, processes or 

design of the plant. This led to the identification of opportunities for improvement 

through the follow-up of the manufacturing processes and operating modes on 

the factory floor, followed by a theoretical research that culminated in the 

proposals presented. The solutions found, and the study carried out were also 

based on the company's strategy, the lean philosophy, the knowledge and critical 

spirit that exists in all those involved. These improvement proposals such as 

layout renewal, automation for the supply of raw materials and equipment 

acquisition aimed to benefit the organization in the medium / long term preparing 

it for the future. 
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Glossário 

 

Armazém de Matérias Primas (AMP): Armazém situado no recinto fabril responsável 

pela receção, armazenamento, separação e expedição de materiais para as naves fabris;  

 

Centro de Distribuição (CD): Armazém principal de produto acabado, as instalações 

situam-se no exterior do recinto fabril responsável também pela expedição de produto; 

 

Intermediate Bulk Container (IBC) – recipiente para líquidos com um 1 m3 de volume; 

 

Investigação e Desenvolvimento (I&D): Departamento nas instalações da CIN – Maia 

responsável pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 

 

Maquia – Quantidade de produto que não forma uma unidade completa; 

 

Modo Operatório: Representa a “receita” do produto e descreve as matérias-primas, 

quantidades, ordem de adição, e parâmetros de funcionamento dos equipamentos, 

como por exemplo (tempo, velocidade, temperatura, grau de moagem) está incluído na 

OF de modo a guiar o operador ao longo do processo de fabrico; 

 

Produto Não Conforme (PNC) – Fabrico cujos requisitos não são satisfeitos, não sendo 

aprovado pelo Laboratório de Inspeção Final; 

 

5 S – Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke (Classificação, Ordem, Limpeza, Padronização, 

Disciplina); 

 

Diagrama de Spaguetti – Desenho onde são representadas as movimentações de 

recursos humanos, informação ou material ao longo de um determinado processo; 

 

Just-in-time (JIT) – Sistema de produção desenvolvido pela Toyota Motor Co. onde a 

necessidade do cliente funciona como “trigger” da produção. Sendo assim, só é 

produzida a quantidade exata que o cliente pretende adquirir no momento exato em 

que este procura o produto. Este sistema funciona em pull; 

 

Layout – Planta ou desenho do mapa de uma área, onde estão identificados os 

equipamentos produtivos; 

 

Lead Time – Tempo de processamento de uma determinada atividade produtiva; 
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Lean Manufacturing – Metodologia de gestão da produção com objetivo de eliminação 

de atividades que não acrescentam valor para o cliente; 

 

Make to Order (MO) – Sistema de produção em que apenas se produz quando recebida 

uma ordem de encomenda; 

 

Make to Stock (MS) – Sistema de produção que produz para criação de inventário tendo 

por base previsões de procura; 

 

Matriz de Prioridades – Ferramenta útil e intuitiva de comparação e esclarecimento para 

apoio à tomada de decisão. 

 

Setup – Tempo de preparação de uma determinada operação de um processo produtivo; 

 

Sistema Pull – Forma de planeamento onde os ciclos de produção são na realidade ciclos 

de reposição onde cada processo abastece o posto a jusante com a quantidade exata 

que este consome e não com base em previsões. Entende-se que a produção é “puxada” 

pelo cliente e a filosofia Just-in-Time é um exemplo de implementação de um fluxo pull. 

 

Sistema Push – Forma de planeamento em que as ordens de produção são originadas 

tendo por base previsões de procura. 

Takt Time – Tempo de ciclo máximo que permita responder à procura do cliente; 

 

Work in Progress (WIP) – Trabalho em processamento/curso; 
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Capítulo 1 - Introdução 
 

1.1. Motivação e Contextualização do Trabalho 

 

A presente dissertação está enquadrada no âmbito da disciplina EPD – Estágio/ Projeto/ 

Dissertação e tem como base a obtenção do grau de mestre em Engenharia e Gestão 

Industrial da Universidade de Aveiro. Foi realizada em ambiente empresarial na CIN – 

Corporação Industrial do Norte, S.A. especificamente na Unidade Industrial da Maia.  

As incessantes mudanças que se verificam atualmente no mercado, devido à crescente 

dinâmica competitiva, instabilidade e agressividade aliado à globalização económica 

exigem às diferentes indústrias uma maior capacidade de adaptação e flexibilidade de 

modo a dar resposta às variações inconstantes da procura. Como tal, a melhoria, 

adequação, atualização e uniformização de processos produtivos e de gestão industrial 

torna-se fulcral. Modificar os sistemas de produção de cariz tradicional implementando 

novas tecnologias de modo a proporcionar o envolvimento de toda a organização nesses 

processos é cada vez mais crucial nos dias de hoje.  

A avaliação, melhoria e monitorização de desempenho é sempre oportuna e as vantagens 

competitivas entre empresas de produção dependem fortemente da disponibilidade e 

produtividade dos seus equipamentos produtivos. Daí o aparecimento do projeto que dá 

origem ao conteúdo da presente dissertação.  

A crise económica mundial de 2008 afetou gravemente a Zona Euro devido à dívida pública 

e acabou por afetar os países europeus meridionais que constituem uma grande parte dos 

clientes consumidores de produtos decorativos da CIN. Também Portugal e toda a sua 

estrutura económico-financeira sofreram as consequências principalmente no ano de 

2012, único ano em que a CIN apresentou um balanço negativo (prejuízo). Assim a 

administração considerou oportuno repensar o seu processo produtivo e apostar nas novas 

filosofias de produção e gestão de modo a melhorar a sua eficiência particularmente a nível 

operacional.  

No ano de 2013 foi iniciado um projeto de Melhoria Contínua com a parceria do Instituto 

KAIZEN, implementando melhorias contínuas (KAIZEN) através de pequenas alterações 

incrementais, ou seja, mudanças controladas previsíveis que podem ser invertidas caso não 

tenham o resultado desejado, iniciado numa área específica da fábrica, que depois foi 

alargado a outras. Chegou-se à conclusão que apenas implementando as melhorias 

originadas pelo KAIZEN não seria suficiente, seria também necessária uma alteração 

profunda de layouts e processos que originaram o projeto de REVAMP. Este projeto de 

REVAMP pode ser entendido como a aplicação de uma filosofia KAIKAKU, (Anexo A), que 
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se trata de uma abordagem radical que visa melhorias inovadoras (Kurdve, Sjogren, 

Gasvaer, Widfeldt, & Wiktorsson, 2016).   

A parceria estabeleceu metas e prazos bem definidos tal como uma visão futura clara, 

concisa e coerente. O projeto de Melhoria Contínua foi divido em vários subprojectos. No 

REVAMP da Unidade da Maia existem duas áreas distintas, mas que combinadas 

completam a visão estabelecida pelo Grupo CIN. 

A primeira área é relativa à mudança de software, ou seja, tecnologias de informação, 

comunicação e de apoio à decisão. Nesta área destaca-se a implementação de uma 

ferramenta APS (Advanced Planning & Scheduling Systems) para melhorar a programação 

na fábrica e otimizar o desempenho fabril e a instalação de um sistema SCADA para 

controlar o desempenho da fábrica.  A segunda área (é onde se insere o projeto que dá 

origem a esta dissertação) refere-se ao hardware. Assim procura-se a atualização das 

tecnologias de processo restruturando determinados layouts, adquirindo novos 

equipamentos e assim atingindo reduções de custos através de processos produtivos mais 

eficientes e criação de fluxo produtivo.  

O projeto de REVAMP é entendido como um difícil primeiro passo, muito importante na 

aproximação da unidade industrial de tintas líquidas da CIN-Maia à atual filosofia de 

Indústria 4.0. 

 

1.2. Objetivos  

 

Sendo a CIN uma empresa líder com ambição de crescimento da sua quota de mercado, a 

atualização processual e tecnológica é imperativa daí o surgimento do projeto REVAMP. No 

âmbito deste projeto da fábrica de tintas líquidas da CIN-Maia procura-se o 

acompanhamento da evolução tecnológica, renovação e adequação técnica dos 

equipamentos, sistemas e processos às necessidades atuais e futuras.  Em termos 

macroscópicos este projeto de REVAMP tem como objetivos primordiais tornar a unidade 

da CIN-Maia mais competitiva através da melhoria de desempenho (QCD): 

- Q (Quality): Melhorar a qualidade 

• Aumentar First Run Yield (FRY) – Fabricos sem defeito/Total Fabricos Produzidos; 

• Reduzir variabilidade no processo; 

- C (Cost): Reduzir custos 

• Aumentar produtividade; 

• Reduzir Lead-Time; 
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• Diminuir desperdício; 

- D (Delivery): Melhorar serviço 

• Melhorar nível de serviço; 

• Melhorar precisão de datas de entregas; 

• Minimizar Stock-Outs; 

 

A visão futura da unidade industrial procura integrar várias ações para atingir a 

competitividade estabelecida: 

- Obter fluxos separados por processo de fabrico; 

- Minimizar movimentações de operadores e materiais; 

- Criar um circuito normalizado de lavagem; 

- Melhorar a capacidade de movimentação entre naves; 

- Implementar células de trabalho eficientes; 

- Reduzir variabilidade do processo; 

 - Separar hora homem de hora máquina; 

Desta forma pretende-se otimizar a produção passando para um fluxo contínuo, melhorar 

as condições de trabalho dos operários, incrementar a produtividade e aumentar o nível 

de serviço respondendo mais rápido e com mais qualidade aos clientes.  

 

1.3. Metodologia da Investigação 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto consistiu em duas fases 

distintas após a inserção no ambiente da empresa e início da recolha de dados. 

Desde o início do estágio que existiu uma participação ativa em workshops diários e 

semanais na empresa que serviram de base para a elaboração de uma pesquisa que se 

traduziu na contextualização teórica que antecedeu qualquer aplicação prática. Esta 

investigação revelou os conceitos, valores, princípios, metodologias e ferramentas 

associados aos temas tratados. O término desta fase foi alcançado com a apresentação da 

empresa e do projeto, caracterizando o sistema e processo produtivo.   

A segunda fase resume-se a toda a aplicação prática, desde a análise do estado atual até 

às sugestões de melhoria com foco no futuro e de acordo com a estratégia da empresa. 
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Esta metodologia foi utilizada na aplicação das várias ferramentas presentes neste projeto, 

pode ser entendida como três passos distintos: 

• Diagnóstico da situação atual;  

• Elaboração de uma revisão bibliográfica de apoio contextualizada com o trabalho a 

realizar; 

• Definição da situação futura. 

A complementaridade do método de investigação quantitativo com o qualitativo segundo 

(Carmo & Ferreira, 2015) trata-se de uma opinião variada, referindo que há autores que 

recomendam a utilização de uma combinação de atributos de ambos os métodos e outros 

que afirmam que a utilização simultânea, visto fundamentarem-se em pressupostos 

diferentes, não é o correto. Para a elaboração do presente documento foram utilizados 

princípios dos dois métodos, mas distinguindo-se uma metodologia de investigação 

qualitativa. Existiu assim um respeito pelas funções de cada um dos métodos e pelos 

objetivos pretendidos com cada um. A investigação qualitativa tem por base técnicas de 

recolha de dados descritivas, nomeadamente observação no terreno, consulta de registos 

e documentos biográficos fazendo depois a sua análise cuidadosamente. Privilegiou- se de 

certa maneira o contexto material como fonte dos dados. No entanto compreendeu-se que 

existia uma lacuna a ser preenchida para uma melhor compreensão dos processos e ações. 

Seguindo este raciocínio complementou-se a investigação com análises de dados sólidos 

que permitiram a quantificação e o tratamento através de métodos estatísticos. 

 

1.4. Grupo CIN 
 

Estima-se que as primeiras pinturas tenham sido feitas há mais de 20.000 anos pois existem 

registos de pinturas alusivas a animais e atividades de caça, realizadas pelos povos de 

outrora que habitavam em cavernas. Ao longo de centenas de anos houve uma crescente 

evolução dos materiais que conseguiam pintar e nas próprias matérias-primas usadas. As 

tintas sempre foram utilizadas para a decoração, para proteção e para aumentar o tempo 

de vida de bens e objetos. No nosso quotidiano, contactamos a todo o momento com esta 

realidade (Nogueira, 2009). 

Fundada em 1917 (101 anos), a marca CIN resistiu a guerras e revoluções renovou-se, 

ampliou-se, internacionalizou-se e continuou a inovar até aos dias de hoje. Inserida no 

mercado das tintas e vernizes esta é assim uma marca certificada, de referência, e líder nos 

mercados em que está envolvida. A empresa teve o seu início com o nome Companhia 

Industrial do Norte, SARL e produzia também óleos, sabões e velas para além das tintas e 

vernizes que se mantêm atualmente. Após nove anos passou a designar-se como CIN-

Corporação Industrial do Norte, S.A. onde se especializou e centrou-se na produção e 
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comercialização de tintas e vernizes. Tornou-se líder nacional do setor em 1922 e é líder 

Ibérico desde 1995. 

A CIN possui a certificação ISO 9001:2008 – Certificação de Gestão de Qualidade, ISO 

14001:2012 – Certificação Europeia Ambiental e OHSAS 18001:2007 – Certificação de 

Gestão de Segurança e Higiene no Trabalho. Desta maneira é possível afirmar que CIN tem 

uma preocupação relativa ao desenvolvimento sustentável e está assim comprometida 

com o futuro do meio ambiente e com o bem-estar dos seus colaboradores, fornecedores 

e clientes em geral. Através da análise da política ambiental da CIN nota-se que esta está 

empenhada em minimizar o impacto ambiental da sua atividade e simultaneamente 

disponibilizar produtos mais eficientes, e mais amigos do ambiente. 

A nível mundial a CIN, segundo o ranking mundial de produtores de vernizes e tintas 

(Coatings World, 2018) ocupa o 56º lugar da lista. Neste momento a CIN conta com cerca 

de 1400 colaboradores e 140 técnicos de I&D. No ano de 2017 a CIN gerou um volume de 

negócios global no valor de 232 milhões de euros (CIN, 2018). No ano de 2016 ocupava o 

21º lugar como maior produtor de tintas e vernizes da Europa (European Coatings, 2018). 

Atualmente, a CIN tem uma dezena de fábricas e três centros de I&D (Investigação e 

Desenvolvimento), em Portugal, Espanha, França, Angola, Moçambique que distribuem 

para 40 países.  

Para além de Portugal e de Espanha, onde é líder, a marca está ainda presente em países 

como França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México, exportando 

assim para os mercados da Europa Central, da América Latina e de África. 

 

 

Figura 1-1 : Localização Geográfica das Empresas do Grupo CIN 
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A Figura 1-1 revela os países onde o grupo CIN está inserido, apresentando 14 empresas 

na sua constituição: CIN (empresa mãe), CIN MONOPOL, CIN CELLIOSE, TINTAS CIN 

ANGOLA, CIN INDUSTRIAL COATINGS, TINTAS CIN MOÇAMBIQUE, CIN VALENTINE, 

PINTURAS CIN CANARIAS, CIN SORITEC, CIN COATINGS POLSKA, CIN COATINGS TURKEY, CIN 

COATINGS SOUTH AFRICA, CIN COATINGS MEXICO, CIN GOVESAN e CIN MEGADUR. 

Estrategicamente a empresa revela um mix de produtos elevado, inúmeras tintas de base 

de água e de base solvente para além dos vernizes. Comercializa lotes de várias dimensões 

sem imposição de quantidade mínima ao invés da concorrência notando assim mais um 

aspeto diferenciador. 

A vasta gama de produtos fabricados divide-se em três áreas diferentes, indústria, 

construção civil (decorativos) e proteção anticorrosiva. O ramo da construção civil é o 

segmento de produtos com maior peso na totalidade das vendas com um volume de 52%. 

Os produtos enquadrados no segmento protective coatings são utilizados em ambientes 

agrestes como proteção anticorrosiva em estruturas e equipamentos de aço e betão e 

constituem cerca de 11% das vendas. Relativamente à indústria o segmento constitui cerca 

de 37% das vendas e divide-se em duas áreas, tintas líquidas de bases tanto solvente como 

aquosa com destino às indústrias metalúrgica, madeireira, automóvel, polímeros 

(plásticos) e vidreira. A segunda área consiste na fabricação de tintas em pó que são 

comercializadas pelas marcas dadas pelos nomes MEGADUR e IBERCOAT. 

A inovação tem sido uma das grandes apostas da CIN e tem resultado em vários produtos 

diferenciadores como por exemplo um verniz em pó com funcionalidades anti-graffiti e 

anti-sticker, ou uma tinta que reflete os raios infravermelhos, reduzindo a temperatura 

interior até 6ºC, e, por conseguinte, aumentando o conforto térmico. Desta forma, a 

necessidade de uso de climatização será menor, o que resulta num menor consumo 

energético e numa redução de custos. 

A CIN marca presença com os seus produtos nalgumas das mais emblemáticas obras em 

Portugal e no estrangeiro, como na Casa da Música, no Porto, a nova sede da Comissão 

Europeia, em Bruxelas, o Banco Nacional de Angola, em Luanda, a Torre Agbar, em 

Barcelona e o Aeroporto de Barajas, em Madrid. 

 

1.5. Unidade Industrial da Maia 
 

A CIN – Corporação Industrial da Norte, S.A. está sedeada na Maia (a cerca de 10 km da 

cidade do Porto em Portugal) onde estão instalados a sua principal fábrica de tintas 

líquidas, o centro de investigação e desenvolvimento e o centro de distribuição. Esta 

empresa controla direta ou indiretamente todas as restantes empresas que fazem parte do 

universo CIN. É responsável por cerca de 65% da produção da CIN segundo o relatório de 
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contas do ano de 2017. Esta unidade está repartida em vários sectores diferentes sendo 

que cada um deles é responsável por uma determinada gama de produtos. O centro de 

investigação (I&D) funciona como um departamento diferente estando separado da parte 

produtiva, tal como o centro de distribuição, no entanto este último tem umas instalações 

próprias distanciado aproximadamente um quilómetro da unidade produtiva. Existe ainda 

uma nave armazém de apoio interno denominada de C0 ou armazém de matérias-primas, 

que funciona como o local de receção e de abastecimento aos restantes sectores de 

fabrico. A figura 1-2 apresenta o layout atual da unidade da Maia. 

 

Figura 1-2 : Layout atual da Unidade Industrial da Maia 

C0: Armazém central de matérias-primas; 

C1: Nave Central - Produção de tintas de base aquosa e de base solvente; 

C2: Fábrica de tintas plásticas, internamente denominada de “Nováqua” – Produção de 

tintas de base aquosa (tintas plásticas), massas e betumes;  

C3: Fábrica de Brancos – Produção de tintas brancas e bases neutras (tanto solventes 

como aquosas); 

C4: Fábrica de Vernizes – Produção de Vernizes; 

C5: Fábrica de Solventes; 

C6: Fábrica de massas de reparação; 

C.R.: Centro de Rotulagem – Armazém de rótulos, rotulagem das embalagens; 

I&D: Departamento de Investigação e Desenvolvimento; 

EA: Edifício Administrativo. 
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1.6. O Projeto 
 

Tendo a CIN em vista afirmar-se cada vez mais no mercado e procurar responder 

atempadamente e com o máximo de qualidade aos seus clientes a atualização processual 

e tecnológica torna-se algo de extrema importância. Apesar do espírito de inovação 

presente na empresa que engloba todas as áreas e principalmente na procura de novas 

tintas com novos destinos e diferentes tipos de uso, o processo de fabrico não se encontra 

adequado às necessidades atuais. As várias ferramentas disponíveis pela filosofia lean já se 

encontravam aplicadas e a sua utilização é geral e normalizada desde o ano de 2014. 

O âmbito deste projeto na fábrica de tintas líquidas da CIN-Maia relaciona-se diretamente 

com a atualização tecnológica e renovação técnica dos equipamentos, e processos às 

necessidades atuais e futuras.  Todas as propostas têm por base o conceito lean que 

completado com a sensibilidade e conhecimento adquirido na fábrica visam o aumento da 

produtividade assegurando a qualidade, as condições de trabalho e segurança dos 

colaboradores tal como a diminuição do desperdício.  

Durante o estágio os raciocínios, estudos e análises presentes neste documento foram 

alargados a várias secções, no entanto apenas a nave central (C1) é alvo de estudo de 

processo nesta dissertação. 

 

1.7. Estrutura do trabalho 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos que apresentam ao leitor a 

caracterização da situação atual e as propostas decorrentes dessa análise. 

O primeiro capítulo é uma introdução ao projeto e permite compreender o âmbito, os 

objetivos e a metodologia a que este se propõe. Faz-se ainda a apresentação da empresa, 

procedendo-se à explicação da constituição do grupo CIN passando por detalhar a unidade 

da Maia e o projeto abordado no presente documento. 

No capítulo dois é feito a contextualização teórica que serviu de base à realização do 

projeto. Esta contextualização permitiu enquadrar o projeto em termos académicos 

culminando na seleção de métodos e ferramentas usadas para criar uma linha de raciocínio 

orientador para o trabalho desenvolvido. 

O capítulo seguinte, número três, apresenta a análise do sistema atual, apontando as 

oportunidades de melhoria encontradas, este diagnóstico foi baseado na contextualização 

teórica como o mapeamento da cadeia de valor para representar as relações e fluxos entre 

os processos tal como no acompanhamento no terreno dos processos de fabrico 

O capítulo quatro apresenta o desenho de várias soluções de melhoria, baseadas num 

conjunto de conceitos chave e onde se procura construir a definição da visão futura. 
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Por fim, o quinto capítulo analisa a avaliação do trabalho desenvolvido, as limitações 

encontradas as conclusões retiradas e por fim a possibilidade de utilização de sugestões e 

pontos referidos para futuros projetos da empresa tal como determinas perspetivas de 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  – Contextualização Teórica 
 

A presente contextualização teórica pretende fazer uma introdução às metodologias 

utilizadas durante o desenvolvimento do projeto realizado no âmbito da Dissertação de 

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Aveiro. Esta serviu de base 

para o entendimento dos tópicos abordados. 

 

2.1. Função Produção 

 

A função produção revela uma elevada importância para o desenvolvimento, expansão e 

cumprimento dos objetivos estratégicos de uma empresa. É um dos meios que torna uma 

empresa mais ou menos competitiva e atualmente só sobrevivem aquelas que conseguem 

implementar estratégias inovadoras e diferenciadoras.  

Num sistema de produção, onde os recursos são combinados para o fabrico de um 

determinado produto, é maior a produtividade, quanto maior/melhor for o 

aproveitamento desses mesmos recursos no processo de produção. Segundo (Larry & 

Krajewski, 2004), aumentar a produtividade é diretamente proporcional a um 

aproveitamento dos funcionários, máquinas, energia, combustíveis consumidos e matérias 

primas. Em relação ao controlo dos custos é importante estabelecer padrões, índices de 

performance e outras formas de previsão, para numa fase posterior, estabelecer 

comparações e aplicar uma metodologia de melhoria contínua. 

Um sistema de produção pode ser definido como um processo de transformação de 

materiais em produtos e pode ser esquematizado da seguinte forma (figura 2-1): 

 

Figura 2-1 : Processo de transformação (Stevenson 2005) 
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Pode-se caracterizar a produção como um conjunto de entradas “inputs” e saídas 

“outputs”. A produção é um processo que transforma as entradas em saídas e é sujeita a 

determinados fatores ou variáveis de produção. Estas variáveis devem ser controladas para 

manter a padronização do processo, ou seja, os materiais devem estar disponíveis no 

momento certo, e na quantidade adequada, tal como no local pretendido e com a 

qualidade desejada. Os equipamentos devem estar disponíveis quando requeridos, o 

método de trabalho precisa de ser firme, constante e com funções bem definidas. A mão-

de-obra disponível e formada apropriadamente. 

A gestão da produção ou gestão de operações é a função administrativa responsável pela 

produção de bens e serviços. É uma atividade que integra todos os sectores duma 

organização. Segundo (Slack, Chambers, & Johnston, 2002), a produção é a função central 

das organizações e é através dela que se alcança o objetivo principal da empresa. Integra a 

estratégia geral de produção de modo a responder à procura, desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, escolha dos sistemas e os tipos de produção, ergonomia, estudo de 

tempos, planeamento da produção e planeamento e controlo de novos projetos. 

Um bom sistema de produção deve respeitar uma série de objetivos lógicos, princípios e 

regras de funcionamento, sobretudo partindo da normalização e padronização orientada 

pelas grandes multinacionais. O mesmo sucede nas pequenas e médias empresas que 

orientam os seus sistemas de produção para o mesmo conjunto de objetivos estratégicos, 

independentemente da sua dimensão ou sector de atividade: 

• Assegurar a qualidade; 

• Garantir custos competitivos face à concorrência direta e ao mercado em geral; 

• Respeitar os prazos de entrega estabelecidos; 

• Responsabilizar e respeitar os colaboradores; 

• Permitir um crescimento sustentável, defender o meio-ambiente com preocupação do 

meio-ambiente, higiene e segurança.  

 

2.1.1. Tipos de Sistemas Produtivos 

 

Classificação de Sistemas Produtivos, por tipo de fluxo: 

Moreira (1998) citado em (Perales) apresenta a classificação tradicional de um sistema 

produtivo, em função do fluxo do produto agrupada em três principais categorias: 

 

- Sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha: sequência linear de fluxo e 

trabalham com produtos padronizados: 

• Produção contínua propriamente dita: é o caso das indústrias de processo, 

normalmente apresentam elevado grau de automação e produtos altamente 

padronizados. 
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• Produção em massa: grandes linhas de montagem responsáveis por poucos 

produtos e com baixo grau de diferenciação. 

 

- Sistemas de produção intermitente (fluxo intermitente): 

• Por lotes: aquando o término da fabricação de um produto, outros produtos tomam 

o seu lugar nas máquinas, de maneira a que o primeiro produto só voltará a ser 

fabricado depois de um determinado tempo; 

• Por encomenda: o cliente apresenta o seu próprio projeto do produto, devendo ser 

seguidas essas especificações durante a conceção do mesmo; 

 

- Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição: produto único, não há 

rigorosamente um fluxo do produto, mas sim uma sequência predeterminada de atividades 

que devem ser seguidas, com pouca ou nenhuma repetitividade. 

 

A discussão acerca das classificações dos sistemas de produção segundo Tubino (1997) 

citado em (Perales) pode ser mais ampla e fazer-se a divisão em três critérios: 

 

1. Pelo grau de padronização: 

• Sistemas que produzem produtos padronizados; 

• Sistemas que produzem produtos sob medida; 

 

2. Pelo tipo de operação: 

• Processos contínuos: envolvem a produção de bens ou serviços que não podem ser 

identificados individualmente; 

• Processos discretos (tabela 2-1): envolvem a produção de bens ou serviços que 

podem ser isolados, em lotes ou unidades, e identificados em relação aos demais. 

Podem ser subdivididos em: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos 
Discretos 

Características  

Projeto 
Sem existência de sequência específica, apenas existe um objetivo 

a cumprir num determinado período de tempo 

Lotes 

Produtos semi-padronizados 

Mix de produtos moderado 

Volumes de produção moderados 

Flexibilidade de equipamentos limitada 

Repetitivo 

Produtos padronizados 

Pouca variedade de produtos 

Volumes elevados 

Flexibilidade reduzida de equipamentos 

Tabela 2-1 : Características dos tipos de processos discretos 
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3. Pela natureza do produto: 

• Produção de bens: produto tangível; 

• Prestador de serviços: produto intangível. 

 

2.2. Produção Lean e Toyota Production System 

 

No período que sucede a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), o Japão encontrava-se 

numa situação precária de grande desorganização e escassez de recursos materiais, 

financeiros e humanos nas mais variadas indústrias nomeadamente na indústria automóvel 

(May, 2007). A indústria automóvel Europeia e Norte-Americana, ao contrário da Japonesa, 

encontrava-se numa excelente fase devido à implementação do modelo “fordista”, criado 

por Henry Ford, ou seja, produção em massa com recurso a linhas de montagem. Assim em 

1950 Eiji Toyoda, vice-presidente da Toyota Motors Company e Taiichi Ohno, engenheiro 

da mesma, realizaram um estudo relativo à produção em massa da indústria ocidental, com 

o principal objetivo de implementar melhorias que pudessem atenuar as grandes 

diferenças de produtividade. No entanto, verificaram mais tarde que este modelo ocidental 

não seria moldável à indústria Japonesa, uma vez que a economia se encontrava numa fase 

muito instável e não seria produtivo implementar processos de fabrico/gestão pouco 

flexíveis, de elevada complexidade e com necessidade de grande investimento, pois 

limitavam a capacidade de se adaptar às necessidades do mercado e de oferecer produtos 

variados. Taiichi Ohno, engenheiro responsável pelo sistema de produção da Toyota 

começou a tentar aperfeiçoar a sua técnica de mudanças de tempos na produção de um 

dia para apenas um caracter (menor que 10 minutos). Durante este período, Ohno verifica 

que há uma redução de custos se forem produzidos pequenos lotes de peças estampadas 

de uma só vez, do que grandes lotes, pois fabricando pequenos lotes eliminam-se custos 

logísticos (armazenagem e posse) e verificam-se instantaneamente possíveis defeitos.  

Ohno, após uma visita a Detroit verificou que o sistema de produção automóvel que se 

utilizava possuía muito desperdício (muda) e que não acrescentava valor ao produto final. 

Como tal, reformulou o posicionamento e os procedimentos de atuação dos seus operários 

de modo a que com recursos limitados fossem fabricados produtos de qualidade. Os 

operários passaram a identificar erros na linha de produção de forma sistemática, 

prevenindo a ocorrência dos mesmos. Ohno também desenvolveu uma nova forma de 

coordenar o fluxo de peças dentro do sistema de abastecimento numa base dia-a-dia, 

chamado kanban. As peças só poderiam ser produzidas a cada procedimento antecedente 

de modo a abastecer a procura imediata do procedimento seguinte.  

A Toyota começa a utilizar os princípios de Lean Manufacturing no início dos anos 60 

(Womack, Jones, & Roos, 1992), nascendo assim o Toyota Production System (TPS) que não 

é essencialmente original nem puramente imitação mas sim um sistema híbrido entre o 
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sistema de produção desenhado por Henry Ford e o sistema de produção artesanal 

(Fujimoto, 1999). As ferramentas e sugestões concebidas por este sistema podem ser 

resumidas à casa do TPS (Figura 2-2). De notar que como alicerce do conceito TPS existe 

uma política organizacional “Toyota Way” inerente de modo a que seja possível aplicar as 

práticas e técnicas de produção. A Toyota destaca a importância de formar e integrar todos 

os colaboradores para o bom funcionamento da totalidade do sistema (Liker, 2004). 

Este sistema de produção tem por base o reconhecimento de que apenas uma pequena 

fração do esforço e tempo total de produção acrescenta valor para o cliente final, Ohno 

(1978) explica o TPS como a eliminação absoluta de desperdício e descreve-o como um 

sistema direcionado para o fluxo de produção ininterrupta sustentado por dois princípios 

fundamentais: Jidoka e Just-in-Time (JIT).  

O conceito de JIT pode ser definido (Cheng & Podolsky, 1996) como uma filosofia de gestão 

aplicada à produção que envolve produzir os produtos certos, na quantidade certa, com a 

qualidade certa e no período e local certos. 

O conceito lean foi introduzido por (Womack, Jones e Roos (1990)) no livro “The Machine 

that Changed the World” e atualmente o conceito e a sua metodologia é vastamente 

reconhecida e aceite em configurações de processos industriais. Trata-se da integração 

rigorosa de recursos humanos no processo de fabricação, na valorização de uma cultura de 

melhoria contínua e no foco nas atividades de agregação de valor evitando o desperdício 

(Mrugalska & Wyrwicka, 2017).  

“Através da implementação de lean, a fabricação pode ser conseguida usando menos 

esforço humano na fábrica, menos espaço, menos recursos financeiros e menos material 

para produzir o mesmo produto” (Alefari, Salonitis, & Xu, 2017). 
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Figura 2-2 : Casa do TPS (Liker,2004) 

 

Com a perspetiva de realçar a importância de uma filosofia/maneira de pensar e agir para 

a conquista da implementação do Lean Production , (Jones & Womack, 2003) estenderam 

o TPS (figura 2-2) a um novo conceito Lean Thinking (pensamento magro), onde a 

sistemática de eliminação do desperdício e a criação de valor são as máximas, imperativas 

no sucesso de qualquer aplicação. Pode-se entender o Lean Thinking como uma filosofia 

de liderança e gestão empresarial, com aplicações nos mais variados sectores de atividade 

económica conduzindo e traduzindo-se geralmente no sucesso das empresas (Pinto, 2014).  

Como base de apoio à implementação da filosofia Lean Thinking existe uma panóplia de 

ferramentas: Value Stream Mapping (VSM), Single Minute Exchange of Die (SMED), pull 

system, etc (Pinto, 2014).  

 

2.2.1. Sete tipos de desperdícios segundo Lean 

 

No conceito lean a definição de valor é crucial e pode-se entender como o valor pelo qual 

o cliente está disposto a pagar por um determinado produto ou serviço. Todas as atividades 

que consomem recursos e não acrescentem valor para o cliente são designadas por 

desperdício (muda). Uma vez identificada uma situação de desperdício deve garantir-se 
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que, quer o sintoma ou consequência, quer a causa raiz, são eliminados, possibilitando a 

melhoria contínua do processo e prevenindo futuras falhas.  

Mercados competitivos onde o preço do produto é praticamente fixo, o lucro representa a 

diferença entre o valor das vendas e o custo de produção, este será a função da redução 

do desperdício (Shingo, 1989) e como consequência  o aumento das margens.  

Num contexto fabril podem ser identificados 7 tipos de desperdício. Estes foram primeiro 

identificados por  (Ohno, 1978) e, mais tarde, classificados por (Jones & Womack, 2003) e 

como consequência:  

- Produção em excesso: Produzir quantidades maiores do que o necessário e antes do 

necessário. Origina excesso de stock, necessidade de mais mão-de-obra, espaço de 

armazenamento e transporte. 

 

- Tempo de Espera – recursos parados: Pessoas à espera da chegada dos produtos, 

operadores à espera de empilhadores, pessoas à espera de informação e instruções, etc. 

Podem ter múltiplas origens tais como atrasos em processos anteriores, avarias, trocas de 

ferramentas, entre outras. 

 

- Transporte de materiais: Integra os diferentes transportes de Work-In-Process (WIP), 

transportes que não acrescentam valor, percorrer distâncias superiores ao menor trajeto 

possível, capacidade de carga não otimizada. 

 

- Produção incorreta: Pode resultar do design do produto, processos ferramentas ou 

métodos inadequados e acabam por se traduzir em operações extra que não acrescentam 

valor. Mais trabalho ou mais qualidade do que a exigível pelo cliente (etiquetar, 

inspecionar…), excesso de qualidade também se inclui, pois, um determinado produto 

pode estar sobrevalorizado face à expetativa do cliente. 

 

- Stock – Material Parado: Seja de matéria-prima, de WIP ou de produto acabado (todo o 

inventário que não é necessário para satisfazer a necessidade do cliente). Traduz-se em 

custo de oportunidade no que toca ao capital investido, risco de 

deterioração(obsolescência) e custo de armazenagem/transporte. 

 

- Movimentações de pessoas: Qualquer movimentação realizada que não agregue valor. 

Podem resultar de inúmeras coisas tal como: sequência de trabalho incorreta, layout 

desajustado, procura por ferramentas e falta de ergonomia. 

 

- Produtos defeituosos (defeitos): Produtos fora das especificações do cliente, estas 

situações aumentam o lead time e o custo devido à necessidade de reprocessamento. 
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2.2.2. Princípios do Pensamento Lean 

 

Segundo Womack e Jones (2003) existem cinco princípios fundamentais que servem de 

suporte para a implementação Lean Thinking: 

- Especificação de Valor: Características percetíveis ao cliente, que cada produto ou serviço 

proporciona. Quanto maior o valor percebido pelo cliente maior será a satisfação do 

mesmo e deste modo a fidelidade será crescente.  Os autores definem valor como a 

capacidade oferecida ao cliente no momento certo e ao preço certo conforme definido 

pelo consumidor e é expresso em termos de um produto ou serviço específico. A premissa 

é de que valor é a compensação recebida em troca do que se paga, mas valor é mais do 

que isso, é tudo aquilo que justifica a atenção, o tempo e o esforço que dedicamos a algo 

(Pinto, 2014). 

- Cadeia de Valor (value stream): Processo ou conjunto de etapas do processo que cada 

produto ou serviço tem de passar desde a receção da matéria-prima até à chegada ao 

cliente. Procura-se identificar os desperdícios existentes para que estes sejam eliminados 

(ação efetuada etapa a etapa ao longo de todo o processo) e assim analisa-se o valor 

existente na cadeia. Os autores afirmam que normalmente a identificação de valor ao longo 

de toda a cadeia produtiva expõem três tipos de ações: 

Valor agregado: atividade estritamente necessários, aquelas que agregam valor; 

Muda Tipo 1: Atividades que não criam valor, mas necessárias; 

Muda Tipo 2: Atividades que não criam valor e não são necessárias, ou seja, dispensáveis. 

- Fluxo de Valor: Refere-se à forma de como as unidades de material circulam através da 

fábrica depois de identificadas as tarefas e atividades que criam valor ao produto. O 

pensamento lean pretende criar o fluxo contínuo, ou seja, produzir sem interrupções. Esta 

é uma das etapas mais difíceis de atingir com plenitude. Tem como objetivos principais a 

redução de tempos de espera e de stock, recursos consumidos ou erros de processamento. 

- Sistema Pull: A produção de um produto ou prestação de serviço deve ser iniciada apenas 

quando o cliente solicita (encomendas colocadas). Produzindo ou servindo no momento 

adequado e nas quantidades certas. Pode-se entender como um sistema em cascata com 

pedidos de entrega de jusante para montante, em que nada é produzido pelo fornecedor 

a montante até que o respetivo cliente a jusante revele uma necessidade. O cliente ”puxa” 

a produção, evitando acumulação de stock e despesas de armazenagem, este é o alicerce 

essencial do JIT que representa um pilar do TPS. 

- Procurar a perfeição: Trata-te da cultura da excelência, dá-se importância à qualidade e 

às formas de atingir os objetivos através da melhoria constante.  Deste modo é possível ter 
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uma boa produtividade, custos reduzidos, melhores tempos de resposta e uma boa 

imagem perante o cliente, conseguindo a sua fidelização.  

 

2.3. Jidoka 

 

O conceito de Jidoka (automação) baseia-se na atribuição de capacidade de julgamento 

autónomo a máquinas com o intuito de diminuição de desperdício.  

Conforme (Monden, 1983), o conceito Jidoka tem dois significados associados, o primeiro 

é a automação, ou seja, mudar de um processo manual para um processo automático e o 

segundo é o controlo automático de defeitos. Permitindo assim detetar e corrigir erros de 

produção, através da incorporação de sistemas de deteção e de paragem da produção, 

forçando a atenção instantânea no problema por forma a perceber a respetiva causa e 

projetar ações corretivas.  

Na fase pré-Jidoka, um operário terá de ser responsável pela observação do funcionamento 

da máquina, pois esta não tem a capacidade de reconhecer condições anormais, como 

defeitos, estragos, etc. Assim, com o objetivo de dar mais capacidade de trabalho aos 

operários, será necessário criar um sistema que faça com que a máquina cesse a produção 

e emita uma mensagem para que o operário verifique o que aconteceu, quando houver 

algum problema. Estas mensagens poderão ser sonoras (através de um alarme) ou visuais 

(por exemplo com uma luz de alerta) (Kiyoshi, 2010) . 

 

2.4. Value Stream Mapping (VSM) 

 

O conceito de VSM foi realçado por (Rother & Shook, 1999) chamaram a atenção para esta 

ferramenta em “Learning to see” (1999) quando a descreveram como a melhor e mais 

simples forma de identificar o valor e especialmente das fontes de desperdício de 

ambientes fabris. Esta ferramenta utilizada pelo TPS para implementações e melhoria da 

cadeia de valor analisa o fluxo dos produtos numa perspetiva macro e não apenas 

individualmente permitindo ver os fluxos de informação e de material entre os vários 

processos identificando assim as fontes de desperdício.  
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Trata-se de uma ferramenta visual (diagrama) constituída por uma série de símbolos 

padronizados (Anexo B). No entanto esta é mais que uma ferramenta, é uma filosofia de 

abordagem à melhoria contínua e uma “linguagem comum”, ou seja, uma linguagem 

padronizada e reconhecida que ajuda a traçar um rumo de melhoria e implementação de 

processos. A aplicação do VSM tem quatro etapas e estas são visíveis na Figura 2-3: 

 

A primeira etapa consiste na identificação e seleção do produto ou família de produtos 

(grupo de produtos que passam por processos semelhantes e equipamentos comuns). De 

seguida passa-se à representação do estado atual (figura 2-4) da totalidade dos processos 

e as suas relações, recorrendo ao apoio de uma interface gráfica. É desenhado todo o fluxo 

de informação na parte superior da direita para a esquerda, o fluxo de materiais na parte 

inferior da esquerda para a direita e os processos são descritos através de dados numéricos 

que caracterizam os seus vários elementos, estes dados são por exemplo, segundo (Rother 

& Shook, 1999) os seguintes (no final desta etapa é possível identificar as fontes de 

desperdício): 

• Tempo de Ciclo do processo (C/T – Cycle Time), tempo que decorre entre o momento 

em que um produto sai de um dado processo até ao momento em que sai o próximo 

produto desse mesmo processo; 

• Tempo de Mudança (C/O – Changeover Time), tempo necessário para a mudança de 

ferramenta ou equipamento para alterar a produção de um tipo de produto para o 

seguinte; 

• Uptime, tempo de disponibilidade do equipamento; 

• EPE (“Every Part Every”), frequência de mudança no processo para produzir os 

diferentes tipos de produtos; 

• Número de operadores; 

• Número de variações de produto; 

• Tamanho do lote de produção; 

• Tempo disponível de trabalho: tempo útil de trabalho que os colaboradores dispõem; 

• Percentagem de material com defeito produzido. 

 

Para cada processo são recolhidos, maioritariamente no terreno, os dados acima descritos, 

no entanto podem integrar mais informação: lead-time, procura de produtos, stocks, 

processos de valor acrescentado, oportunidades de melhoria, etc. 

Figura 2-3 : Etapas para a aplicação do VSM (Rother & Shook, 1999) 

1) Familia de Produtos 2) Mapa Atual 3) Mapa Futuro
4) Planeamento e 
Implementação
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Entre cada processo normalmente existem pontos de acumulação de inventário, é 

importante a sua integração e quantificação no desenho do mapa do estado atual. Segundo 

(Rother & Shook, 1999), o VSM permite usar determinados indicadores de performance de 

modo a otimizar a contextualização do problema e a clarificar a visão futura da cadeia de 

valor, que devem ser representados na linha de tempo (timeline): tempos de espera totais 

e parciais (lead time) e o tempo de agregação de valor que pode ser entendido como o 

tempo do processo retratado que realmente agrega valor ao produto/cliente. O lead-time, 

regra geral em dias, é calculado para cada ponto de inventário através da divisão da 

quantidade de inventário pela procura diária do cliente. 

A partir do momento em que o mapa do desenho do estado atual esteja concluído deverá 

ser semelhante àquele apresentado na figura 2-4. 

 

Figura 2-4 : Exemplo de Mapa de Fluxo de Valor do Estado Atual (Brunt, 2000) 

 

Enquanto o mapa do estado atual permite obter uma perceção quase fotográfica, a grande 

mais valia desta ferramenta consiste na sua capacidade de descrever o fluxo de valor ideal. 

A etapa três trata exatamente desta questão, e desta forma (Rother & Shook, 1999) 

identificam determinadas perguntas às quais a resposta poderá ser significativa na 

construção do mapa do estado futuro, perguntas essas: 

• Qual é o Takt-Time?  
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Este valor transmite a “velocidade” à qual a procura está a acontecer e assim proceder-se 

à sincronização do ritmo de produção de com o intuito de evitar excedentes produtivos. 

• Deve produzir-se para stock ou diretamente para o cliente? 

Produzir para armazenamento é rigorosamente contra a filosofia lean, não obstante há 

determinados processos produtivos incapazes de responder á procura ou mesmo assegurar 

a produção diária necessária daí que o uso de stocks seja importante, permitindo combater 

situações de incumprimento do plano de produção ou encomendas urgentes. 

• Onde é que é possível usar fluxo contínuo? 

Fluxo contínuo transmite a ideia de que a produção deve ocorrer de maneira a que a 

passagem entre os diferentes processos de um determinado produto ocorra sem 

interrupções anulando vários tipos de desperdício. 

 

• Onde usar “supermercados” pull? 

Quando se trata de produtos descontínuos há a necessidade de produzir em lotes, assim 

quando um processo precisa de algo pode ir ao “supermercado” e retirar estritamente o 

necessário. O processo fornecedor é o responsável por reabastecer esse “supermercado”. 

 

• Em que ponto deve ser planeada a produção? 

Segundo um regime 100% lean apenas é necessário um ponto de programação da 

produção. Esta torna-se contínua e o fluxo de informação e materiais fluídos.  

 

• Como nivelar o mix de produtos? 

Isto significa como conjugar os diferentes produtos e assim distribuir a produção 

uniformemente durante um determinado período. Ao invés de produzir todos os produtos 

“X” num dia e os produtos “Y” no seguinte nivelar significa ir alternando lotes menores de 

produtos “X” e “Y”. Quanto mais nivelada estiver a produção maior e melhor será a 

capacidade de resposta a diferentes solicitações de procura dos clientes.  

 

• Que quantidade de produto deverá ser produzida? 

Idealmente a produção deverá ser na mesma proporção que a procura e assim obter zero 

stocks.  

 

• Que melhorias são necessárias para implementar o estado futuro? 

Para se atingir o estado futuro às vezes são necessárias mudanças a nível de processo 

produtivo tal como mudanças organizacionais ou estruturais. Os respetivos planos para 

essas mudanças deverão sempre acompanhar o plano de implementações para o estado 

futuro. A figura 2-5 representa um exemplo de um mapa de fluxo de valor do estado futuro.  
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Figura 2-5 : Exemplo de Mapa de Fluxo de Valor do Estado Futuro (Brunt, 2000) 

 

O VSM tem sido amplamente utilizado na indústria e existem vários autores a escrever 

relativamente a este tema. Segundo um estudo elaborado por (Seth & Gupta, 2005) onde 

revelam alguns cuidados e pontos a ter em conta aquando o uso desta ferramenta. 

Afirmam que o VSM fornece uma visão do processo num determinado instante, em 

específico, o que se poderá traduzir numa imagem incorreta noutros cenários e induzir em 

erro tomadas de decisão. Alertam ainda que a ferramenta indica as áreas a melhorar, mas 

não a “chave” para atingir essa melhoria. Como aspetos positivos os autores realçam a 

capacidade do VSM como elo de comunicação clara e direta entre as pessoas, ferramentas, 

métricas e a informação que permite atingir uma empresa lean, o VSM permite 

continuamente um melhor entendimento dos conceitos lean por parte de todos os 

envolvidos. 

A visão estática fornecida pelo VSM é uma das suas maiores desvantagens, fazendo com 

que em ambientes empresariais onde o fluxo não seja homogéneo e existam diferentes 

tempos setup e níveis de stock, a simulação seja o mais correto pois permite criar e “jogar” 

com vários cenários para a mesma situação e assim obter respostas e soluções que o VSM 

não é capaz de dar (McDonald, Van Aken, & Rentes, 2002).  

Esta ferramenta também pode ser usada no redesenho de linhas de fluxo desconectadas, 

isto é, em ambientes de produção com uma grande diversidade de problemas logísticos, 
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apesar de se identificarem diferenças entre os conceitos teóricos sustentados pelo VSM e 

as aplicações no mundo real (Serrano, Ochoa, & De Castro, 2008). 

 

2.5. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

 

A produção dos tempos atuais é feita maioritariamente recorrendo a equipamentos 

industriais, ou seja, máquinas que agregam valor aos produtos, idealmente de uma forma 

eficaz e com o mínimo de desperdício possível. Overall Equipment Effectiveness (OEE) é 

uma medida que revela a taxa de eficácia do equipamento em questão (Productivity Press 

Development Team, 1999). 

Seiichi Nakajima, em 1988 no seu livro ‘Introduction to TPM: Total Productive Maintenance’ 

apresenta pela primeira vez o OEE ao mundo. Este indicador teve origem na abordagem 

TPM (Total Productive Maintenance), parte integrante do TPS, usada por inúmeras 

empresas na prática do Lean Manufacturing para otimizar o equipamento de produção e 

gerir o seu ciclo de vida. O OEE mede o desempenho do equipamento considerando três 

fatores: 

• O tempo útil que o equipamento tem destinado à produção; 

• A eficiência demonstrada durante esse tempo útil; 

• A qualidade do produto obtida durante esse mesmo processo. 

 

O autor (Nakajima, 1988) entende que a utilização do equipamento ou o modo de operação 

origina perdas de produção e identifica as três principais causas: perdas causadas por 

paragens não planeadas; perdas resultantes do equipamento não funcionar à velocidade 

estabelecida; e perdas resultantes da não-conformidade do produto. Assim (Nakajima, 

1988) definiu as seis principais grandes perdas dos equipamentos produtivos sendo estas:  

1. Falha ou Avaria do equipamento: paragens superiores a dez minutos resultantes de 

avarias mecânicas ou elétricas, falha geral do equipamento, falta de ferramentas ou 

paragens não planeadas para intervenções de manutenção. Estes tipos de perdas 

traduzem-se na diminuição do tempo disponível de produção estabelecido para o 

equipamento em causa; 

2. Setup, ajustes e outras paragens: regra geral relacionadas com mudanças de 

produção, substituição de ferramentas, paragens para limpeza, falta de materiais ou 

falta de operador mais uma vez reduzem o tempo disponível de produção do 

equipamento; 

3. Micro Paragens: interrupções que não ultrapassam os dez minutos provocadas por 

quebras da linha de produção em consequência de operações de limpeza ou pequenos 

ajustes, para verificação/regulação de parâmetros, por obstrução no fluxo de 

produção a montante ou jusante ou por falha na alimentação de materiais ou de 
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matérias-primas. Estas micro paragens afetam a eficiência do equipamento, não 

permitindo que ele funcione na totalidade do tempo de ciclo planeado; 

4. Diminuição da velocidade: funcionamento inconstante ou abaixo da velocidade 

especificada e a incapacidade do operador em garantir o funcionamento regular. São 

a diferença entre a produção teórica e a produção real. Nestes casos a eficiência do 

equipamento é prejudicada; 

5. Defeitos de qualidade e trabalho retificado: produção não conforme consequência do 

mau funcionamento do equipamento ou erro do operador, reduzindo a quantidade de 

produto que cumpre as especificações de “bem à primeira”;  

6. Perdas de arranque: durante a fase de arranque ou troca de produção em 

equipamentos que apresentam restrições técnicas e até estas serem repostas e os 

parâmetros especificados o equipamento não está em funcionamento.  

 

Entendidas as diferentes perdas originadas pelos equipamentos de produção, conseguimos 

perceber que o OEE acaba por ser um indicador “tridimensional” que reflete as principais 

perdas relacionadas com o equipamento. Isto porque do mesmo modo que as perdas 

relacionadas com os equipamentos têm três origens, o cálculo do OEE é composto por três 

fatores representativos (Disponibilidade, Eficiência e Qualidade) dessas três origens 

(Productivity Press Development Team, 1999) como podemos ver na figura 2-6: 

 

 

  Tempo de Produção Disponível Total     

A Tempo de Produção Planeado 
  

Não Planeado 
   

              

B Tempo de Produção 
 

Perdas de Inatividade 
  

              

C Produção Esperada      
              

D Produção Atual 
 

Perdas de Velocidade 
      

              

E Produção Atual  OEE    =   B/A    x   D/C  x   F/E  x  100 
        

  Disponibilidade  Eficiência   Qualidade 

F Produção Conforme 
 

Perdas de Defeitos 
 

 

Figura 2-6 : Elementos presentes no indicador OEE e perdas no equipamento (Productivity Press 
Development Team, 1999) 
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Disponibilidade: mede o tempo disponível do equipamento para a produção, e calcula-se 

da seguinte forma: 

         1. 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
 

 

Eficiência: mede a capacidade de produção do equipamento dentro do tempo disponível 

e pode ser obtida pela equação: 

 

2. 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

Qualidade: relaciona as características do produto manufaturado com aquelas 

estabelecidas pela organização para o mesmo. 

 

3. 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
Produção Conforme

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

O OEE é obtido através da multiplicação destes três fatores e (Nakajima, 1988) aponta para 

85% como um OEE ideal, baseando-se em múltiplas experiências e resultados obtidos por 

empresas de renome. O autor (Nakajima, 1988) afirma ainda que o indicador pode ser 

usado para medir o desempenho inicial de uma unidade de produção na sua totalidade 

sendo depois comparado com valores futuros e assim tornar possível a quantificação do 

nível de melhorias aplicadas. Consegue-se calcular também o desempenho de uma linha 

de produção em específico e comparar com o desempenho de outras linhas, detetando 

assim aquelas com menor desempenho. A aplicação individual de equipamentos é outro 

fator originário do OEE e permite a identificação daqueles que mais necessitam da 

intervenção dos recursos do TPM. 

 

2.6. Análise ABC 

 

O princípio básico da curva ABC é a Lei de Pareto, amplamente conhecida como regra 80-

20. No final do século XIX, este Italiano conduziu um estudo para verificar o 

comportamento da distribuição de rendimentos da população. O resultado foi a 

constatação de que 80% da riqueza concentrava-se em 20% da população. Alguns anos 

depois, já após a segunda guerra mundial F. Dixie, engenheiro da General Eletric (GE), 

aplicou o princípio de Pareto (1897) “80% dos problemas são causados por 20% das 

máquinas, materiais ou pessoas” aos itens em stock da empresa. Com esta aplicação Dixie 

chegou à conclusão que 8% dos itens em stock representavam cerca de 75% do valor em 

stock do período em estudo. Concluiu ainda que 67% dos itens retinham apenas 5 % do 

valor comprovando o princípio de Pareto. Dixie criou então uma escala de classificação A, 

B e C.   
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A classificação ABC é uma ferramenta que possibilita a obtenção de informações 

estratégicas e o seu ponto chave reside na constatação de que as maiores parcelas de valor 

acumulado correspondem às menores parcelas de quantidade. Quanto menos uniforme 

for a distribuição, mais se acentua a curva ABC e provavelmente mais interessante e 

vantajosa se pode tornar a sua aplicação. 

Através deste sistema de classificação os produtos podem ser agrupados em três tipos 

(Gonçalves, 2000): 

• Produtos de classe A: representam entre 15 a 25% dos itens e entre 70 a 80% da procura 

total;  

• Produtos de classe B: representam entre 25 a 35% dos itens e entre 10 a 25% da procura 

total;  

• Produtos de classe C: representam mais do que 50% dos itens e de 5 a 10% da procura 

total.  

 

O objetivo primordial da classificação é então notar que cada classe de produtos deve ter 

um tratamento logístico adequado às suas caraterísticas, sendo os produtos da classe A  a 

merecer um maior nível de gestão do inventário (Moore, 2011). 

 

2.7. Operações Gargalo  

 

 

 
Figura 2-7 : Operação gargalo (Stevenson, 2005) 

 

A cadeia produtiva é formada por várias etapas e todas estas etapas devem estar 

extremamente sincronizadas, pois basta que uma não o esteja para que toda a cadeia seja 

comprometida.  

As operações gargalo impedem que as empresas façam a utilização plena da sua 

capacidade produtiva, originando um aumento do tempo de processamento e 

consequentemente do custo operacional.  
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Relativamente ao planeamento das operações existem dois tipos de recursos que 

normalmente se pode encontrar em qualquer tipo de empresa: os recursos que geram 

restrições (gargalo) e os recursos que não geram restrições (não-gargalo), a figura 2-7 

ilustra uma operação gargalo. No caso representado a operação gargalo limita a produção 

em 10unidades/hora, ou seja, caso não existisse gargalo a produção seria de 40 

unidades/hora. Sendo assim, ao controlar as operações gargalo, garante-se a produção 

desejada/estabelecida otimizando os equipamentos. Uma forma relativamente simples de 

eliminar o gargalo, mas que depende muito do cenário operacional em que está inserido é 

a duplicação da operação gargalo. 

 

2.8. Implantações (Layouts)  

 

Qualquer lugar onde exista movimentação de materiais, informações, pessoas ou 

equipamentos necessita de um arranjo físico (layout) bem planeado e estudado que 

responda as necessidades atuais e futuras da organização. Os layouts preocupam-se com a 

localização física dos recursos de transformação, tratam de decidir onde colocar as 

instalações, equipamentos e pessoal, ou seja, determinam a forma e a aparência dos locais 

de trabalho e como os processos irão fluir. 

Do ponto de vista de (Shahrukh, 1999) na fase de planeamento e definição do layout deve 

existir a preocupação de facilitar e padronizar o movimento do trabalho, quer este se refira 

ao fluxo de pessoas ou de materiais. Salienta ainda que, todas as alterações de layout 

acarretam custos bastante elevados para as empresas. Isto é são de extrema dificuldade 

de realizar, já que implicam muitas vezes a mudança de equipamentos volumosos e 

pesados, paragem na produção, entre outras coisas, e ainda às vezes, o facto de as pessoas 

não estarem mentalizadas nem motivadas para a mudança. 

“O objetivo principal da implementação de um layout otimizado é permitir uma 

simplificação dos fluxos, processos produtivos e suprimir operações que não têm valor 

acrescentado nos produtos finais, mas que contribuem para o aumento de custos e dos 

prazos de entrega” (Courtois & Pillet, 1997). 

O planeamento do layout é importante para determinar e facilitar a disposição dos centros 

de atividade económica presentes numa unidade de produção, facilitar o fluxo de materiais 

e informações, otimizar a eficiência dos recursos humanos (mão-de-obra) e equipamentos, 

reduzir o risco de acidentes, melhorar a comunicação e consequentemente aumentar a 

moral dos funcionários.  

Um bom layout proporciona segurança aos colaboradores (passagens específicas e 

isolamento de operações perigosas), minimiza as movimentações, apresenta sinalização 

(informação), proporciona conforto na mediada em que evita fatores físico-ambientais tais 
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como iluminação, ruídos, vibrações e temperatura, oferece facilidade de coordenação 

tanto às operações do quotidiano como aos processos de manutenção, racionaliza o uso 

do espaço e em caso de mudança de operação reduz o tempo de set-up. Facilita a 

comunicação e interação entre trabalhadores e entres estes e os respetivos supervisores 

que por sua vez tem as condições reunidas para o fazer da melhor maneira com os clientes. 

Deve ainda promover a qualidade do produto (bem ou serviço) tal como o máximo de 

controlo visual das operações. 

Retirado de (Portal Educação, 2018), e  segundo o International Labour Office, de Genebra, 

layout é: “A posição relativa dos departamentos, seções ou escritórios dentro do conjunto 

de uma fábrica, oficina ou área de trabalho manual ou intelectual; dentro de cada 

departamento ou seção; dos meios de suprimento e acesso às áreas de armazenamento e 

de serviços, tudo relacionado dentro do fluxo de trabalho.” Desta forma para o sucesso de 

qualquer implantação é necessário definir com clareza alguns requisitos tais como: 

• Lista dos departamentos ou centros de trabalho a colocar, a sua dimensão aproximada 

e a dimensão das instalações; 

• Projeção dos fluxos de trabalho entre os diversos departamentos; 

• Distância entre localizações e o custo unitário de movimentação de cargas entre 

localizações; 

• Quantia disponível a investir na implantação; 

• Lista de considerações especiais (Ex: operações que têm de ficar separadas por questões 

de ruído); 

• Localização de equipamentos base, pontos de entrada e saída, cais de carga e descarga, 

etc. 

Da mesma forma que existem requisitos a respeitar no desenho da implantação existem 

critérios para a avaliação da qualidade das soluções. O projeto de uma implantação deve 

ser avaliado tendo em conta um conjunto muito vasto de fatores, onde se podem integrar 

os seguintes: 

• Custo de transporte de materiais; 

• A utilização da área; 

• Facilidade de expansão futura; 

• Custos iniciais da implantação; 

• Flexibilidade da implantação; 

Resumidamente os objetivos de um layout em termos de fluxo são ser racional (lógico e 

com sequenciamento ordenado), progressivo (sem retorno) e limpo (sem obstrução). 

Relativamente à flexibilidade deve ser capaz de absorver alterações/variações tal como ter 

alguma margem de expansão em caso de aumento da produtividade. Usar o espaço 
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disponível, reduzir custos permitir controlar quantidade e qualidade, oferecer conforto e 

segurança e facilitar a supervisão. 

A redefinição de implantações industriais assenta na organização de departamentos, 

postos de trabalho, equipamentos e mesmo na movimentação de trabalho. As resoluções 

relacionadas com implantações envolvem elevados investimentos de tempo e dinheiro 

estas podem derivar de: 

• Operações ineficientes (custo elevado, gargalos); 

• Acidentes ou regras de segurança; 

• Alterações de projeto no bem ou serviço; 

• Introdução de novos produtos; 

• Alterações no volume e/ou mix de produtos; 

• Alterações nos métodos e/ou equipamentos; 

• Alterações nos requisitos legais; 

• Problemas de motivação da força de trabalho; 

 

2.8.1. Tipos de Layout 

 

Segundo o autor  (Morad, 2000)quando o volume de produtos é elevado e a variedade dos 

produtos é baixa o processo de fabrico é conhecido como flow shop e o layout é 

normalmente baseado no produto, ou seja, um layout orientado por produto. No caso de 

o volume dos produtos ser baixo e a variedade de produtos alta o processo de fabrico é 

conhecido como job shop layout, isto é, layout orientado por função ou por processo. 

Para os autores (Chase, Aquilino, & Jacobs, 1998) existem quatro tipos de layout baseados 

no fluxo: 

- Baseados no fluxo 

Os layouts são frequentemente catalogados conforme executem transformações físicas ou 

conforme executem outro tipo de transformações, tais como, serviços. Relativamente ao 

planeamento de layouts relacionados com o processo produtivo, dependendo da natureza 

dos produtos e do tipo de operações executadas, podem ser identificadas as seguintes 

categorias de layout:  

• Por produto estático (posição fixa): é usado quando o produto a processar é de 

elevadas dimensões e não pode ser facilmente deslocado. A posição do produto está pré-

determinada. Os custos associados á movimentação do produto entre os diferentes postos 

de trabalho são proibitivos. Nestes casos, o produto é fabricado ou montado num local fixo 

e os recursos materiais e/ou humanos deslocam-se à em redor do produto. Alguns 

exemplos deste tipo são encontrados na indústria aeronáutica, naval e construção civil 
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(figura 2-8). O fabrico deste tipo de produtos é controlado tendo em conta o projeto e a 

localização dos recursos, sofre mudanças à medida que a construção evolui; 

 

 

Figura 2-8 : Layout por produto estático 

 

• Orientado para o produto ou para a produção: é usado quando um produto ou um 

conjunto de produtos muito semelhantes são fabricados em massa (grandes volumes). Os 

equipamentos ou estações de trabalho são ajustadas segundo uma ordem linear, ordem 

em que o processo produtivo é realizado (figura 2-9), formando uma linha de fabrico ou 

montagem. Normalmente esta configuração requer a padronização das funções dos 

colaboradores e tarefas ou operações que devem ser executadas em cada estação. 

Coexistem assim uma ou mais linhas de produção independentes, cada linha tem um 

determinado componente (ou produto) a processar ou pequenas variantes desse produto, 

isto implica a duplicação de equipamentos; 

 

Figura 2-9 : Layout orientado para o produto 

• Por grupo ou celular: utiliza-se quando uma família de componentes semelhantes é 

fabricada numa pequena célula. Neste tipo de layouts os equipamentos são associados de 
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forma a que cada grupo ou célula de produção, seja maioritariamente, se não inteiramente, 

dedicada ao processamento de uma determinada família de componentes. No final todos 

os componentes são então encaminhados para as áreas de montagem. Com este arranjo, 

um grupo de máquinas forma uma célula (figura 2-10). Cada célula terá o seu sistema de 

manipulação de materiais, tipicamente um robot ou sistema de transporte. Este layout é 

muito utilizado na indústria tecnológica, nomeadamente na fabricação de microchips; 

 

Figura 2-10 : Layout Celular 

• Orientado por processo ou funcional: procura-se agrupar máquinas que executam 

tarefas ou operações similares em diferentes departamentos. Os componentes percorrem 

os diferentes departamentos para serem totalmente processados. Layouts deste tipo 

geram um enorme volume de movimentações no transporte de componentes entre 

departamentos para as várias operações. A maior vantagem desta configuração reside na 

elevada especialização dos trabalhadores e supervisores no processo produtivo, a figura 2-

11 retrata um layout deste tipo; 

 

 

Figura 2-11 : Layout Funcional 
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- Baseados na Funcionalidade 

Também é possível classificar layouts segundo a sua funcionalidade. Um típico armazém 

comercial pode ser catalogado como um layout de processo, considerando os diversos 

departamentos, tais como vestuário, acessórios, utensílios, serviços ao cliente, entre 

outros. Mas como complemento a esta orientação ao processo, o layout revela uma vasta 

gama de outras funcionalidades. Entre estas, podem ser identificadas marketing e 

promoção, armazéns ou segurança. 
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Capítulo 3  – Análise da Situação Atual 
 

O capítulo 3 apresenta o processo produtivo geral da CIN, tal como os processos de suporte 

que apoiam o funcionamento da fábrica. Retrata-se em detalhe o processo produtivo da 

nave em estudo apontando os problemas encontrados, fundamentados em parte pelo 

recurso a uma ferramenta lean, o VSM. Destaca-se ainda oportunidades de melhoria que 

não ficam apenas circunscritas à unidade em questão. 

 

3.1. Processo Produtivo 
 

A norma portuguesa NP41 define uma tinta como uma composição pigmentada líquida, 

pastosa ou sólida que quando aplicada diretamente, no estado provido ou após diluição, 

numa camada fina sobre uma determinada superfície adequada, após um certo intervalo 

de tempo forme, uma película sólida, corada e opaca. Dependendo do local de aplicação a 

tinta deve apresentar vários requisitos tal como uma boa estabilidade cromática, reduzida 

toxicidade e elevado tempo de protecção. No caso de uma tinta exterior ou de uma tinta 

com objetivos industriais, uma característica essencial que esta deve apresentar, será a 

resistência à intempérie ou à abrasão (Instituto Português da Qualidade, 2018). Em suma, 

pode-se entender uma tinta, como uma mistura homogénea de diversos componentes, 

pigmentos, cargas ,veículo fixo e aditivos (extrato seco da tinta) existindo ainda o veículo 

volátil (solvente, aditivo ou diluente ou até mesmo uma mistura de todos) que quando 

aplicados sobre um sustrato criam uma película sólida, colorida e opaca com fim protetor 

ou decorativo. 

Relativamente à classifcação tradicional, isto é, em função do fluxo, o sistema de produção 

da CIN-Maia é um sistema intermitente pois apresenta uma elevada diversidade de 

produtos com médio/reduzido tamanho de lote de fabricação, pode-se ainda considerar 

que existe uma fabricação repetitiva dos mesmos lotes de produtos, ou seja, produtos 

padronizados pela CIN. Este sistema é constituído por lotes ou por encomendas colocadas 

pelo cliente, dependendo do produto e do segmento.  Quando classificada pelo tipo de 

operação a empresa apresenta um processo discreto em lotes. 

O processo de fabrico segue um conjunto de etapas de produção descrito nas respetivas 

ordens de fabrico, no documento é especificada a ordem de adição das matérias-primas, 

os equipamentos e os parâmetros a adotar por tarefa. 

As diferentes etapas do processo produtivo podem ser observadas na figura 3-1: 
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Figura 3-1 : Processo Produtivo 

 

Separação de matérias-primas: Esta etapa ocorre no armazém de matérias-primas (C0), 

onde após recebida a ordem de separação se dá início à recolha e envio das matérias 

necessárias a cada fabrico (esta etapa não se encontra representada na figura 3-1).   

As matérias-primas, de uma forma estritamente logística em relação ao seu formato físico 

e embalagem, podem ser classificadas em: 

• Granel, dão entrada na CIN em camiões cisterna e são posteriormente armazenadas em 

silos; 

• Líquida, trazidas por camiões podem chegar embaladas em tambores de 200L, cubos 

(IBC) com cerca de [900-1000] Kg, bilhas ou barricas [25-50] Kg; 

• Sólidas, sacos de 10Kg até 40 Kg e Big-Bag [900;1200] Kg; 

Pesagem de matérias-primas: Pode-se entender como a primeira etapa diretamente ligada 

ao fabrico, onde é feita a dosagem das matérias-primas nas quantidades assinaladas na 

ordem de fabrico, conforme um determinado modo operatório e seguindo o protocolo de 

segurança. Trata-te de uma etapa rigorosa, pois no caso de erro o produto poderá ser 

considerado um PNC (Produto Não Conforme). 

Dispersão: Nesta etapa ocorre a introdução de materiais sólidos num fluído. O primordial 

objetivo desta fase é obter a desagregação das partículas sólidas do líquido, aumentando 

a energia mecânica presente no sistema, para o conseguir, recorre-se a um dispersor. O 

equipamento apresenta um motor elétrico com capacidade de variar a velocidade, a 

energia é transmitida para um eixo, onde na extremidade, existe um disco metálico 

dentado. O equipamento é considerado semiautomático pois é o operador quem ajusta as 

variáveis da dispersão (figura 3-2).  



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

59 
 

Para uma boa dispersão é de extrema importância que o equipamento seja o adequado, 

deve-se garantir que o disco e tanque apresentem dimensões compatíveis, pois caso não o 

sejam a força e velocidade ótimas para a dispersão não existem. O diâmetro do tanque 

dispersor deverá ser 2/3 superior ao diâmetro do disco, e o disco deverá encontrar-se a 

uma distância do fundo do tanque 1/2 a 1 vezes o diâmetro do disco (figura 3-3). Tendo 

em vista a eliminação de zonas mortas durante a dispersão, o tanque deverá ser cilíndrico 

e ter um fundo concavo ou no caso de ser plano, deverá ter arestas. A combinação destes 

fatores faz com que se crie a velocidade e o vórtice ótimos originando as forças de corte 

imperativas para a obtenção da dimensão de partículas desejadas.  

A adição de matérias-primas para além de seguir a formulação que o departamento de 

Investigação e Desenvolvimento da CIN aconselha deverá ser lenta e no ponto mais alto do 

vórtice que, por conseguinte, resulta na imediata incorporação destas na mistura. Nas 

situações em que a incorporação de matérias-primas é demasiado rápida o tempo 

necessário para a dispersão pode aumentar entre quatro a cinco vezes. 

A dispersão permite o surgimento de uma série de propriedades importantes da tinta, 

quando executada de uma forma errada é causa de uma vasta panóplia de problemas como 

o fraco desenvolvimento da força corante, flutuação de cor, sedimentação, etc.  

Devido á elevada variabilidade deste processo considera-se que tem um peso significativo 

no processo de fabrico aliado ao facto que após o consumo e dado o custo das matérias-

primas esta etapa é quem representa uma grande parte do custo de produção. 

 

 

Figura 3-2 : Vista Lateral e vista de cima de um exemplo de dispersor 
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Figura 3-3 : Associação entre o disco e as dimensões do tanque - Nogueira (2009) 

 

Moagem: Realizada nos moinhos de esferas com o intuito de aumentar o grau de dispersão, 

trata-se de uma etapa opcional, dependendo das características que se pretenda que o 

produto acabado apresente. 

A moagem é realizada para reduzir o volume das partículas e consequentemente aumentar 

o poder de cobertura da tinta. Neste processo a tinta é introduzida numa câmara com 

microesferas que, por colisão, diminuem o tamanho das partículas. Trata-se de um 

processo em fluxo, isto é, a tinta atravessa a câmara partindo de um tanque de entrada 

(tanque móvel ou tanque fixo) e é transferida para um tanque de saída (tanque móvel), 

(Anexo C).  

Acabamento: Uma vez que o produto já passou no moinho, no acabamento apenas são 

introduzidas matérias-primas líquidas, normalmente em grande volume. É nesta fase que 

são atribuídas à tinta as suas características finais. Nos casos em que o volume final de tinta 

é inferior a 1000 L (volume do tanque móvel), não é necessário transferir a tinta para um 

tanque fixo de acabamento, pois este realiza-se no tanque móvel.  

Afinação: O processo de afinação corresponde ao acerto de cor da tinta relativamente a 

um padrão.  

Controlo de Qualidade: Processo de análise e validação de propriedades da tinta com base 

numa amostra retirada do fabrico e analisada no laboratório interno da fábrica.  

Enchimento: Até esta etapa a tinta fabricada encontra-se regra geral num tanque de 

acabamento. O enchimento é o processo onde o produto é embalado nos respetivos 

recipientes. Este processo pode ser feito em máquinas de enchimento semi-automáticas 

ou por enchimento manual. 
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De notar que entre a etapa de dispersão e moagem existe a transferência do produto de 

um tanque dispersor para o moinho e deste para um tanque de acabamento caso seja um 

volume superior a 1000L. 

 

3.1.1. Processos de suporte  
 

- Planeamento da Produção 

A responsabilidade de criar uma ordem de produção e de verificar as necessidades de 

matérias-primas e embalagens para a sua execução, de forma a maximizar o nível de 

serviço e ao mesmo tempo assegurar as boas práticas correntes da gestão de stocks dos 

produtos recai sobre o departamento de planeamento da produção. O planeamento da 

produção lida com dois tipos de produtos distintos (tabela 3-1), produtos de lote e 

produtos especiais em que a diferença reside na diferente origem da necessidade 

produtiva: 

 

 
Produtos de Lote Produtos Especiais 

Conceito Make-to-Stock (MTS) Make-to-Order (MTO) 

Origem IC Encomenda colocada pelo cliente 

Prazo de Entrega Função do IC Acordado com o cliente 

 

Tabela 3-1 : Tipos de Produto 

 

Para o planeamento da produção dos produtos de lote utilizam-se atributos dos SKU’s 

(Stock Keeping Unit) a gerir, a classe do produto onde se identifica a área de negócio 

correspondente e a respetiva classificação ABC, os tempos de reposição por local de 

distribuição considerando tempos de transporte para armazéns do mesmo grupo e por fim, 

o Índice de Cobertura (IC). Este indicador representa o número de dias até o produto entrar 

previsivelmente em rutura e é calculado mediante as previsões de vendas para um 

horizonte temporal estrategicamente definido, horizonte deslizante, que consiste nos 

restantes dias do mês atual e a soma dos dois meses seguintes. As previsões são 

elaboradas, para cada produto, de acordo com o historial de vendas e as diretrizes do 

departamento de Marketing devido a campanhas e ao lançamento de novos produtos.  

O planeamento dos produtos especiais é feito de acordo com o prazo negociado com o 

cliente, ou seja, estes produtos apenas são planeados quando existem encomendas por 
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parte dos clientes. Atualmente, para este tipo de produtos, a CIN encontra-se preparada 

para aceitar todas as encomendas colocadas num horizonte temporal de 12 dias úteis. 

Após a emissão da OF faz-se a verificação das existências das matérias-primas necessárias 

ao fabrico. No caso de existir alguma matéria-prima em falta ou em quantidade inferior à 

requerida procede-se a uma atualização das previsões de necessidades de matérias-primas 

mensais. Nesta situação a ordem de fabrico (OF) fica retida até que a matéria-prima esteja 

disponível. Quando recebidas, as matérias-primas são armazenadas no Armazém Central 

(C0) e a OF é lançada para a produção. Este processo é universal para todas os sectores da 

fábrica independentemente da capacidade dos mesmos daí que se entenda como um 

planeamento de capacidade ilimitada. 

 

- Programação da Produção 

A responsabilidade de efetuar a programação da produção é da direção de produção. A 

tarefa “programação” consiste na elaboração de programas de fabrico, de enchimento e 

de rotulagem de modo a assegurar o cumprimento dos prazos de entrega acordados com 

o Customer Service, Planeamento Industrial e área Comercial. 

No planeamento da produção assume-se uma capacidade ilimitada daí que seja imperativo 

ajustar a programação às capacidades reais da fábrica. Este processo tem início com o envio 

das ordens de fabrico do planeamento para a produção. Resultando assim um conjunto de 

ordens de fabrico que têm prioridade sobre as outras devido a critérios internos.  

A triagem e seleção das ordens de fabrico é feita em função de um conjunto de restrições, 

índices de cobertura e prazos de entrega. Trata-se de um processo iterativo que depende 

muito da experiência do responsável. As restrições de maior importância são: 

• Capacidade dos moinhos e dos tanques fixos de acabamento;  

• Capacidade do Dispermix no caso da nave central (C1); 

• Quantidade fabricada e quantidade cheia: o gargalo produtivo encontra-se na secção de 
enchimento daí que seja adequado fabricar a quantidade que possa ser cheia nesse 
mesmo dia; 

• Índice de Cobertura nos produtos de lote e prazos de entrega de produtos especiais; 

• Carga dos Moinhos: relação entre o número de ordens de fabrico atribuídas a esse 
moinho e a capacidade diária deste (calculada em função do caudal médio de cada 
moinho); 

• Cargas dos Tanques de Acabamento: relação entre o número de ordens de fabrico de 
um dado tipo de produto e o número de tanques dedicados a esse produto; 

• Número de recursos humanos disponíveis; 
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Com a seleção das ordens de fabrico é realizado o plano de trabalho com um horizonte 

temporal de dois dias. Quando o plano de trabalho e as OF ficam disponíveis no setor, fica 

o responsável do setor com a missão de otimizar e maximizar os recursos (homem e 

máquina) de modo a cumprir o plano. Este procedimento é atualizado diariamente para 

responder a motivos tais como: “urgências” (encomendas de elevada prioridade 

estratégica) que devam ser encaixadas no plano de produção, avarias em equipamentos e 

absentismo, entre outros.  

 

3.2. Fabrico na Nave Central 
 

O projeto que dá origem ao presente documento concentra-se na unidade mais complexa 

da CIN-Maia, a nave central construída no ano de 1970, esta é a maior nave em área, onde 

são atribuídas o maior número de ordens de fabrico e existe o maior número de 

operadores, equipamentos e diversidade de produtos, a figura 3-4 apresenta as diferentes 

secções deste sector. 

 

Figura 3-4 : Layout nave central 

A quantidade presente em cada lote varia consoante as necessidades dos clientes, ou seja, 

pelas encomendas colocadas por estes. No entanto a quantidade produzida é suscetível a 

determinados fatores como pelos custos operacionais e pela capacidade dos tanques de 

produção (dispersores). As diferentes quantidades produzidas dividem-se em dois lotes 

que dão origem a dois tipos de ordens de fabrico distintas: 
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 Apesar de ser uma fase crucial as pesagens não são estudadas pois de momento decorre 

um projeto que tem como objetivo a deslocação da das pesagens de sólidos para o 

armazém de matérias-primas, sendo apenas realizadas as pesagens de matérias-primas 

líquidas na nave central. Desta maneira os responsáveis pelo fabrico receberão as matérias 

sólidas nas quantidades certas, no tempo certo e transportadas por um comboio logístico 

com estações de paragem e rotas pré-determinadas. 

A nave central é responsável por quatro fluxos distintos, três de grande volume, produzidos 

em tanques fixos nomeadamente nos dois postos Dispermix, com capacidade máxima de 

2300 L, e um de pequeno volume produzido em tanques móveis com capacidade máxima 

de 1000 L cada um.  

Indústria (Cores) 

 

Decorativos (Brancos e Transparentes) 

 

O fluxo de decorativos foi o principal fluxo estudado na presente dissertação e que dá 

origem às grandes restruturações físicas sugeridas.  

Proteção Anticorrosiva  

 

Pré-Mistura (Pequenos Volumes) 

 

Esta nave trata-se de uma zona de fabrico claramente dependente do operador e do seu 

conhecimento. Para melhor definição da situação atual antes do início da análise da cadeia 

de valor, isto é, a análise detalhada processo a processo procurou-se conseguir calcular o 

valor atual dos principais indicadores de performance da nave central (tabela 3-2). Nesta 

tabela é possível verificar o indicador, a métrica usada para o cálculo e o respetivo valor. 

Os valores usados para o cálculo dos indicadores tiveram origem nos diferentes sistemas 

de informação utilizados na CIN.  

Dispersão Moagem Acabamento Afinação Enchimento

Dispersão Moagem Vazamento Enchimento

Dispersão Vazamento Enchimento
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Indicadores Métrica Estado Atual 

Produção Semanal (L) Total de Litros 117000 

Cumprimento do Plano (%) Nº OE Cumpridos/Nº OE Programados 88 

Lead-Time (dias) Data Fecho - Data Arranque Fabrico 5 

Bem à Primeira (%) % de fabricos com apenas 1 amostra 84 

PNC's (%) 
Nº de Fabricos classificados como PNC/ Nº 
total de fabricos 

1 

Quebras (%) 
(Quantidade Obtida - Quantidade 
Introduzida) /Quantidade Introduzida 

2,5 

Produtividade Litros Cheios / Hora-Homem 204 

OEE (ME-35) (%) 
Tempo Produção Efetivo/Tempo de 
Produção Planeado 

52 

OEE (ME-36) (%) 
Tempo Produção Efetivo/Tempo de 
Produção Planeado 

37 

OEE (ME-24) (%) 
Tempo Produção Efetivo/Tempo de 
Produção Planeado 

26 

 

Tabela 3-2 : Estado Atual C1 

3.2.1. Fluxo em Estudo - Decorativos 

3.2.1.1.  Dispersão-Dispermix  

 

Durante o acompanhamento das atividades de fabrico na Dispermix é conclusiva a 

dificuldade na acessibilidade à plataforma onde se encontra o equipamento dispersor 

devido à diferença de nível entre esta e a zona de pesagens e de chegada de matérias-

primas, obrigando a movimentações adicionais de elevação e ajuste dos materiais em 

relação ao tanque (Anexo D) 

As matérias-primas chegam à plataforma de fabrico recorrendo a um empilhador, 

ocupando tanto a máquina como um operador, obstruindo ainda o corredor central o que 

impede a passagem de tanques móveis, porta-paletes, etc.  

Apesar de existirem dois dispersores com quatro tanques associados a cada um apenas se 

pode realizar um fabrico de cada vez pois trata-se de um dispersor pivotante (veio 

partilhado). Inicialmente a ideia deste dispersor pivotante consistia em fabricar um 

produto e no momento do envio do produto para o processo seguinte começar outro 

fabrico num dos restantes tanques. Contudo, o que se verificou é que devido à elevada 

diversidade de produtos os tanques precisavam de ser lavados tal como o veio dispersor, 



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

66 
 

este facto reduziu a capacidade do equipamento para cerca de um quarto da esperada. 

Assim a capacidade atual da Dispermix não é suficiente para os fabricos dos lotes grandes 

da nave central. Apesar de o limite máximo de capacidade dos tanques do Dispermix ser 

de apenas 2300 L é possível fabricar quantidades superiores dividindo em várias misturas 

que são reunidas na etapa seguinte, no entanto implicam movimentações acrescidas. Após 

o processo de dispersão decorre um determinado intervalo de tempo até se dar início à 

transferência do produto para os moinhos, pois é necessário montar a bomba e as 

respetivas tubagens, no entanto os moinhos às vezes ainda não se encontram disponíveis 

ou não existem tanques móveis lavados. 

 

Figura 3-5 :  Dispermix 

Tal como a figura 3-5 revela devido à altura da escotilha face ao chão da plataforma, cerca 

de 0,20 m existe uma questão de insegurança, isto é, risco de queda dos operadores através 

da escotilha. Esta reduzida altura da abertura do tanque dispersor também faz com que a 

probabilidade de contaminações com resíduos existentes no ambiente envolvente possa 

existir.  

Denota-se que mesmo existindo um elevado consumo de matérias-primas sólidas não 

existe nenhuma que dê entrada na Dispermix através de um meio semiautomático ou 

automático, provocando a demora da adição de matérias-primas e aumentando o trabalho 

pesado dos operários. Regra geral o peso dos sacos de matérias-primas sólidas ultrapassa 
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os 25 Kg chegando até aos 40 Kg, daí que o protocolo de segurança exija a utilização dos 

manipuladores de sólidos para a adição dos materiais. Existem fabricos em que o consumo 

de matérias-primas sólidas é bastante elevado traduzindo-se rapidamente em várias 

dezenas de sacos inseridos no dispersor, ocupando tempo precioso. 

Apesar de existirem matérias-primas líquidas semi-automatizadas através de um sistema 

de tubagens desde o parque de resinas e solventes até ao ponto de consumo em questão, 

é de notar que algumas das matérias que deveriam estar automatizadas, de momento, não 

se encontram. Este facto deve-se à constante evolução e inovação da CIN na procura de 

novas tintas, o que origina diferentes consumos de matérias-primas ao longo do tempo. 

Logo, aquelas que anteriormente eram de elevada importância agora podem não o ser. 

Claramente nota-se que é importante uma nova análise ao consumo de matérias-primas e 

à priorização daquelas que se devem encontrar automatizadas.  

Devido à importância desta etapa para o processo de fabrico da tinta, considera-se que o 

tempo de dispersão cria valor no produto. No entanto não significa que seja necessário o 

operador estar à espera que o equipamento faça o seu trabalho até à adição da matéria 

seguinte. No modo operatório do setor o operador prepara as matérias-primas seguintes, 

organiza o espaço de trabalho e a ordem de fabrico que deve ser realizada a seguir 

enquanto a mistura é dispersa seguindo a formulação construída pela área técnica. O facto 

de o  operador ocupar os intervalos de tempo na dispersão do produto pode ter um efeito 

contrário ao desejado caso este não esteja plenamente ciente do tempo em que se 

encontra longe do equipamento. O posto de trabalho não apresenta um sistema 

temporizador que emita um alerta aquando da conclusão do tempo de dispersão, e o 

aumento deste tempo pode alterar as propriedades desejadas na tinta, pois a temperatura 

da mistura aumenta proporcionalmente com o tempo de dispersão. O equipamento não 

transmite nenhum dado importante para o seguimento do fabrico e do estado da mistura. 

Trata-se assim de uma clara oportunidade de melhoria.  

Os tanques móveis são lavados numa máquina específica, normalmente, ficam sempre nas 

condições certas para receberem o próximo produto ao invés dos tanques fixos e da 

Dispermix que apresentam dimensões consideráveis. A lavagem é manual, difícil e 

demorada (45 min) com recurso a vassouras, raspadeiras para remover a tinta das paredes 

laterais e às vezes requer duas pessoas. O processo não é ergonómico nem fiável existindo 

sempre o risco de contaminações. A dificuldade de lavagem dos tanques tem como 

principais consequências o elevado tempo despendido nesta operação e a possibilidade de 

contaminação entre produtos. 

Em suma, a dispersão efetuada no posto de trabalho Dispermix, apresenta vários 

problemas: 

• Baixa capacidade; 

• Desnível entre a plataforma de fabrico e as zonas de pesagens e rececionamento de 

materiais; 
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• Matérias-primas líquidas semi-automatizadas e desatualizadas; 

• Nenhuma matéria-prima sólida automatizada; 

• Inexistência de um sistema de automação e controlo com controlo de tempo de 

dispersão e de outras variáveis importantes para a operação;  

• Difícil e demorada lavagem; 

• Falta de segurança e risco de contaminações; 

 

3.2.1.2. Moagem 

 

Nem todas as tintas precisam de passar pelos moinhos, dos setenta e dois produtos 

projetados para a nave central apenas 39 necessitam de ser moídos, ou seja, 54.17% do 

total dos produtos fabricados nesta nave, no Anexo E é possível visualizar um gráfico com 

a média de durações por intervalo de tempo deste processo na nave central. 

No caso da Dispermix esta é o tanque de entrada fixo (lotes grandes), e visto a quantidade 

de tinta fabricada no dispersor ser superior face à capacidade de um tanque móvel de 

saída, são necessários vários tanques de saída, o que faz com que seja necessário utilizar o 

dispersor para a recirculação (passagens múltiplas pelo moinho). Quando se trata de 

produtos viscosos e a temperatura ambiente é baixa a falta de agitação devido à 

obsolescência dos agitadores móveis afeta gravemente o caudal. Tratando-se de 

temperaturas altas do meio envolvente a falta de refrigeração provoca o 

sobreaquecimento dos moinhos. Este fenómeno para além de não produzir as condições 

para o processo seguinte ocupa ainda tempo precioso do dispersor que devia estar a ser 

usado para uma nova ordem de fabrico, espaço no corredor e o aumento do número de 

movimentações do processo e posteriormente no processo de trasfega da tinta para o 

respetivo tanque de acabamento.  

A análise do grau de moagem, definido na ordem de fabrico como o valor mínimo de 

referência é o termo comparativo que faz a validação da tinta após o processo de moagem. 

Este indicador de qualidade é positivamente influenciado quanto maior for o tempo de 

permanência da tinta no moinho. A redução do caudal ou o aumento do número de 

passagens da tinta pelo moinho fazem variar o grau de moagem. O conhecimento adquirido 

neste processo afirma que, comparativamente, se obtém um maior rendimento 

aumentando o número de passagens ao invés da diminuição do caudal, isto é para o mesmo 

grau de moagem, passar a tinta duas vezes no moinho com um caudal superior demora 

menos tempo do que apenas uma passagem com um caudal inferior. 

A densidade e viscosidade da tinta é sempre um fator a ter em conta, a transferência com 

recurso a bomba dos produtos mais densos e viscosos é mais difícil e demorada. Os 

operários ao longo do tempo já encontraram um equilíbrio entre a maximização do 
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rendimento da moagem e o correto funcionamento da bomba e assim conseguem 

estabelecer o caudal apropriado.  

Relativamente à lavagem dos moinhos não existe um processo normalizado, idealmente 

esta deveria realizar-se em duas fases distintas. Inicialmente utilizar-se a bomba para a 

passagem de um solvente no moinho num circuito fechado (recirculação) e de seguida com 

o circuito aberto passar de novo o solvente limpo. No funcionamento atual a avaliação da 

lavagem fica ao critério do operador, no entanto a qualidade da lavagem deveria ser 

assegurada por critérios melhor definidos tais como as quantidades de solvente a inserir. 

Esta normalização do procedimento de lavagem além de prevenir a contaminação entre 

produtos, tem impacto direto nas quebras, isto é, durante o processo de moagem existe 

uma certa quantidade de produto que fica na câmara de moagem. Poderia ser evitável 

retirando uma certa quantidade de solvente à formulação na fase de dispersão e utilizá-la 

na lavagem inicial do moinho que posteriormente pode ser inserido na tinta reduzindo a 

quebra.  

Os moinhos em 2017 sofreram uma atualização de modo a conseguir aumentar a 
velocidade de moagem e a capacidade trabalho para maiores outputs tal como prolongar 
o ciclo de vida dos mesmos. 

A transferência dos produtos provenientes dos moinhos até aos respetivos tanques de 

acabamento é feita manualmente utilizando bombas e tanques móveis, esta opção origina 

um maior tempo de processo.   

Foi percebido que a aquisição de chillers para permitir atingir uma temperatura mais baixa 

da água de refrigeração poderia promover a eficiência na moagem tal como a necessidade 

de aquisição ou reconversão dos equipamentos de agitação colocados nos tanques móveis 

para garantir a homogeneização contínua da pasta de moagem.  

 

3.2.1.3. Acabamento  

 

Concluída a dispersão e/ou moagem é necessário transferir os produtos, dos tanques 

móveis (caso estes tenham sofrido moagem), ou diretamente do dispersor, para os 

respetivos tanques de acabamento recorrendo a uma bomba pneumática. 

Este processo revelou ser gravemente afetado pelo desenho da implantação que obriga a 

múltiplas movimentações, os recipientes usados para a pesagem e o transporte de 

matérias-primas líquidas (panelas) são escassos, originando esperas desnecessárias. 

Igualmente importante e possível causador de contaminações é o procedimento de 

lavagem da bomba que não se encontra normalizado.  

Durante o acompanhamento dos trabalhos percebeu-se que existiam tanques que não 

eram usados, como tal elaborou-se uma análise de rotação para se perceber a utilização 
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dos mesmos (Anexo F). Salienta-se o facto de os tanques não estarem equipados com 

variadores de frequência que permitam alterações de velocidade de rotação em função da 

etapa de fabrico ou produto, reparou-se também que para os produtos com maior teor de 

sólidos e com incorporação de sólidos em algumas etapas do acabamento, os agitadores 

dos tanques, não apresentam potência suficiente. 

As tampas dos 16 principais tanques de acabamento são extremamente simples não 

correspondendo às necessidades futuras (Anexo G). Existem ainda oito tanques, os de 

maior capacidade, 4000 e 6000 L, em que as copas são planas distanciando-se cerca de 25 

centímetros do chão, originados problemas de segurança e contaminação. Nota-se que se 

trata de uma clara oportunidade de melhoria preparando os tanques para as necessidades 

futuras e de acordo com as normas legais. A figura 3-6 apresenta as entradas necessárias 

dos tanques de acabamento de modo a responderem às necessidades vindouras.  

 

 

Figura 3-6 : Tanques de Acabamento e entradas necessárias 

 

3.2.1.4. Afinação 

 

O processo de afinação requer múltiplas movimentações, foi notório que se deveria 

projetar uma célula de trabalho mais eficiente. Este processo desenvolve-se manualmente, 

por etapas e de forma cíclica até atingir a cor pretendida, como descrito na figura 3-7: 

 



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

71 
 

 

 

Figura 3-7 : Etapas do processo de afinação 

 

Este processo depende altamente da experiência do afinador. Na última decisão quanto ao 

acerto de cor prevalece sempre a opinião do operador em detrimento da análise do 

espectrofotómetro. 

 

3.2.1.5. Controlo de Qualidade 

 

Após a afinação, é recolhida uma amostra do produto para ser analisada no controlo de 

qualidade, o resultado desta análise pode ser:  

1. Aprovado e deste modo procede-se ao enchimento; 
2. Rejeitado, não podendo ser comercializado; 
3. Necessita de ser corrigido para posteriormente ser novamente verificado e aprovado. 

Apenas após validação é que a tinta pode prosseguir para a etapa seguinte. Entende-se 

como um serviço externo que é prestado pelo Departamento de Investigação e 

Desenvolvimento da CIN. 

3.2.1.6. Enchimento 

 

O enchimento é a última etapa do processo de produção, o produto é acondicionado em 

embalagens e está pronto para ser entregue ao cliente. Este setor é constituído por três 

subsetores, a secção de rotulagem, a secção de etiquetagem e o enchimento propriamente 

dito. 

As máquinas semi-automáticas são responsáveis pela maior parte dos enchimentos desde 

a dosagem, encerramento e marcação dos recipientes, estes são transportados através de 

um tapete deslocando-se ao longo da linha. O operador apenas intervém para alimentar a 

linha com embalagens, paletizar no final da linha ou em caso de algum problema. Existem 

máquinas que apenas dosificam e fecham a embalagem sendo necessário colocar 

 

 

Espectrofotómetro 

Inspeção Visual Câmara de 

Secagem 

 

Pintar Carta Recolher Amostra 

Incorporação de 

Pastas 

 

Dosagem de 

Pastas 

 

Recolher Nova 

Amostra 
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manualmente a respetiva etiqueta.  No enchimento manual é o operador quem controla 

todo o processo inclusive a própria dosagem do produto através da verificação de peso.  

 

3.3. Aplicação da Ferramenta VSM 
 

Para melhor perceção geral das relações entre departamentos e conseguir diagnosticar e 

definir a situação do estado atual foi utilizada a ferramenta VSM no mapeamento da cadeia 

de valor. Analisando-se os principais fluxos de materiais e informação tal como de 

atividades que acrescentam, ou não, valor ao produto. Realizaram-se vários levantamentos 

de processos e tempos no terreno (chão de fábrica) tal como o tratamento de dados 

provenientes do MES (Manufacturing Execution System) mais especificamente do software 

SFC (Shop Floor Control).  

Já referidos em mais detalhe anteriormente, os processos analisados dividem-se em quatro 

grupos: 

• Processos Produtivos:  responsáveis pelas alterações das matérias-primas que permitem 

obter o produto acabado daí que se inclua neste grupo o processo de fabrico e o 

respetivo enchimento; 

• Processos de Suporte: originam os fluxos de informação de coordenação da produção, 

inserem-se os processos comercial/serviço ao cliente, planeamento e 

aprovisionamento/compras; 

• Processos Logísticos: existe uma imensidão de processos logísticos pois estão ligados 

diretamente a várias áreas; 

• Processos de controlo: inclui-se o controlo de qualidade orientado pelo departamento 

de Investigação e Desenvolvimento daí que não seja analisado. 
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Figura 3-8 : VSM estado atual 
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Através do VSM representado na figura 3-8 é possível obter uma visão macroscópica do 

funcionamento da empresa. 

Segundo (Rother & Shook, 1999) de modo a dar início ao desenvolvimento de um mapa da 

cadeia de valor é necessário selecionar um produto ou uma família de produtos, isto é, um 

conjunto de produtos que são sujeitos aos mesmos processos produtivos ou processos 

semelhantes onde partilham equipamentos. Dado que a ferramenta VSM é uma das 

ferramentas que segue a filosofia lean e esta centra-se na satisfação do cliente, a seleção 

deve privilegiar os produtos com maior volume de vendas. No entanto os produtos 

causadores de mais PNC’s (Produtos Não Conforme) também poderiam ser detentores de 

muito interesse tendo em vista a procura das causas e a minimização desses problemas. 

Neste caso, em particular, serão estudados dois produtos representadores do maior 

volume de vendas da nave central. 

Como se trata de dois produtos inseridos no mesmo segmento, produtos decorativos, é 

possível concluir que são da mesma família e que partilham os mesmos processos, as duas 

tintas são então as bases PA e PB, ambas produzidas para stock. 

Aquando o pedido de um cliente, o Departamento de Distribuição verifica a existência do 

produto em stock num software específico. Caso não exista stock do produto o Dep. 

Comercial comunica com o Planeamento a necessidade de produção e este após o 

escalonamento requerido envia a ordem de fabrico (OF) para o responsável do setor tal 

como a ordem de separação para o armazém de matérias-primas.  

Após uma análise dos registos do ano de 2017 pode-se concluir que em média as matérias-

primas que entram na formulação dos dois produtos escolhidos apresentam um lead time 

de quinze dias e o material de embalagem (recipiente, tampa e rótulo) de três dias. O lead 

time é calculado através da divisão da quantidade de stock existente pela procura diária.  

 

4. 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)  =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 (𝐾𝑔)

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 (𝐾𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎)
 

 

Relativamente ao produto PA este apresenta uma procura média de 792.2 Kg por turno e 

o produto PB uma procura média de 1433.3 Kg por turno. Optou-se por apresentar este 

valor em quilogramas e não em unidades visto o mesmo produto ser cheio em vários 

recipientes com tamanhos distintos.  
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PA 

 

 

PB 

 

Figura 3-9 : VSM Produto PA 

Figura 3-10 : VSM Produto PB 
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As figuras 3-9 e 3-10 dizem respeito ao VSM, traduzindo a cadeia de valor durante o 

processo de fabrico, visto ambos os produtos pertencerem à mesma família será feita 

juntamente a análise das duas cadeias de valor.  

A preparação do processo de dispersão executada no posto de trabalho Dispermix poderia 

ser mais rápida caso a limpeza do dispersor fosse mais fácil ou com recurso a um 

equipamento adequado, o que se traduziria numa diminuição do tempo setup. Considera-

se que o tempo de dispersão é tempo que agrega valor ao produto por ser um processo de 

elevada importância para o fabrico.  

Depois da transferência realizada começa a moagem, normalmente para os produtos 

selecionados é suficiente uma passagem, devido à dimensão dos lotes são precisos vários 

tanques móveis para o processo.  Visto que está implementado um fluxo push é natural 

formarem-se pontos de inventário entre processos consecutivos. O WIP entre o Dispermix 

e a Moagem está diretamente relacionado com o facto de o arranque dos processos estar 

dependente de uma programação feita com base em previsões e não nas necessidades do 

cliente e principalmente devido ao facto de serem dois processos consecutivos com 

durações muito diferentes. 

O mesmo raciocínio da espera entre o Dispersão e a Moagem explica também o WIP entre 

os processos de Moagem e Transferência para o tanque de acabamento pois está associado 

ao fluxo desconectado entre os processos consecutivos. Esta falta de fluxo produtivo pode 

ser explicada devido à previsão de enchimento uma vez que os produtos têm tanques 

dedicados, é necessário que estes estejam disponíveis, ou seja, que o lote anterior de tinta 

já tenha sido totalmente transferido para o enchimento e só assim o lote seguinte pode ser 

transferido para o respetivo tanque. Quando ocorrem atrasos imprevistos no enchimento 

o produto irá permanecer em espera até que o tanque fique disponível.  O tipo de 

planeamento, tal como a urgência dos produtos, também são fatores condicionantes da 

rapidez e flexibilidade existente entre processos. Ambos os produtos selecionados são 

produtos decorativos fabricados em lote para stock, no conjunto dos produtos fabricados 

na nave central apesarem de ser de extrema importância como não derivam de 

encomendas urgentes apresentam tempos de espera superiores aos produtos de indústria 

por exemplo. A transferência proveniente dos moinhos é feita por bombas e dado o 

produto encontrar-se em tanques móveis é necessário fazer esta transferência uma a uma.  

Depois da transferência realizada o produto encontra-se no respetivo tanque de 

acabamento onde são introduzidas as restantes matérias-primas que atribuem as 

características finais à tinta.  No VSM não se incluiu o processo de afinação pois apenas é 

necessário em tintas com cores que não é o caso das duas selecionadas.  

Concluindo o acabamento segue uma amostra do produto para o laboratório de maneira a 

que se prossiga ao Controlo de Qualidade. Visto a fábrica operar em dois turnos (8h – 17h 

e das 17 – 2h), ao contrário do laboratório, é facilmente explicável o elevado tempo desde 

a conclusão do acabamento até ao início do controlo.   
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O projeto não inclui o estudo da operação de enchimento pois este processo foi o primeiro 

a ser abordado pelo projeto de melhoria contínua extraindo-se as informações necessárias. 

Decidiu-se assim não estudar o tempo de espera existente entre o Controlo de Qualidade 

e o enchimento, apoiado também pela descontinuidade do fluxo produtivo e das 

constantes urgências. Poderia chegar-se a valores que não correspondem totalmente à 

verdade e induzir em erro os interessados. Logo, apenas se estudou o tempo de fabricação 

do produto até à validação deste pela qualidade. 

Verifica-se que o desperdício associado aos pontos de inventário entre processos é 

bastante elevado, este desperdício revela-se na forma de matéria-prima e produto em 

fabrico à espera, é na realidade, um desperdício de excesso de produção. Isso significa que 

o processo a montante produz a uma cadência superior à necessidade do processo cliente, 

criando assim inventário de WIP. Revela também que o gargalo produtivo está situado a 

jusante, isto é, no enchimento. Os Anexos H e I, situam no layout os pontos de WIP tanto 

dos fabricos de grande dimensão, como é o caso das tintas estudadas a partir do VSM, 

como dos fabricos pequenos.  

A tabela 3-3 representa a percentagem de desperdício associado a cada um dos produtos 

até à fase de Controlo de Qualidade, ou seja, não inclui o enchimento das tintas.  

 

Produto Desperdício 

PA 64,16% 

PB 58,23% 

 

Tabela 3-3 : Desperdício 

  

Os cálculos apresentados são estimativas, mas permitem obter uma ideia do estado atual 

da cadeia de valor e do seu desperdício. Os valores do desperdício estão diretamente 

associados aos elevados tempos de espera entre processos, pois os tempos de 

processamento poderiam ser agilizados recorrendo a novos equipamentos e a mais 

automação, no entanto é imperativo seguir os tempos da formulação/receita que seguem 

nas ordens de fabrico. 

Uma vez que ambos os produtos são planeados e produzidos segundo uma filosofia make-

to-stock, pode utilizar-se a média mensal de vendas para caracterizar a procura uma vez 

que o stock de produto acabado permite nivelar a produção na fábrica. 

 O tempo disponível de produção assumiu um valor de 27600 seg. após retirados os 1200 

seg. de pausas diárias a que os colaboradores têm direito. A partir da percentagem de 
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volume de vendas de cada produto calculou-se que fração do tempo de funcionamento da 

fábrica deveria ser dedicado a cada produto. O quociente entre o tempo disponível de 

produção e a procura é o takt-time. Este valor representa o tempo máximo de 

processamento, em segundos por quilograma (tabela 3-4), para dar resposta às 

necessidades do cliente, ou seja, o ritmo de produção necessário para satisfazer a procura. 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 (𝑠𝑒𝑔)  =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑆𝑒𝑔./𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜)

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 (𝐾𝑔/𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜)
 

 

Produto Takt Time (s) 

PA 34,80 

PB 19,30 

 

Tabela 3-4 : Takt time 

A elaboração do VSM, embora não seja indicada para ambientes organizacionais de grande 

variedade produtiva e de vários recursos compartilhados, foi uma boa abordagem na 

aplicação de ferramentas lean na empresa, pois potenciou a identificação das ligações dos 

fluxos de materiais e de informação fornecendo informações importantes acerca de cada 

processo, permitindo uma visão global da cadeia. Conheceu-se o desperdício e 

identificaram-se as causas. 

Devido à natureza do processo produtivo não se adequa o cálculo de um tempo de ciclo 

pois não se trata de uma linha de produção com elevado grau de padronização. 

Relativamente ao tempo de mudança, apenas nas linhas de enchimento, poderia ser um 

dado importante pois nos processos de fabrico existem tanques específicos para cada 

segmento e não existe nenhuma mudança de ferramenta ou equipamento que seja 

significativa. 

Durante a criação do VSM do estado atual e através da análise da gestão da produção foi 

então possível perceber que existem alguns pontos críticos tais como: 

1. O planeamento da produção deveria ser revisto, pela diversidade de produtos 

produzidos e pela partilha de recursos entre as diferentes produções e fluxos. O 

planeamento é feito com base na procura, no mesmo período de tempo do ano anterior 

ou por encomendas colocadas. A produção é alocada consoantes os prazos de entrega 

e disponibilidade das linhas de enchimento, no entanto, este fenómeno origina a 

existência de elevado stock intermédio. 

2. A plataforma de fabrico onde se insere a Dispermix, tal como o layout atual, implicam 

múltiplos movimentos ao operador. A escotilha por onde se faz a adição de matérias e 
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das ferramentas de lavagem, encontra-se a cerca de 0,20m do chão originando 

problemas de contaminações e de falta de segurança. O equipamento dispersor precisa 

de um software para controlo visual de determinados parâmetros necessários para o 

fabrico.   

3. No processo de acabamento existe uma constante “caça” às panelas pois também são 

usadas pelos operadores da pesagem, as pesagens dos líquidos continuam a ser 

realizadas na nave de pesagem daí que o problema não fique resolvido. A lavagem da 

bomba não se encontra normalizada. Este processo, tal como o processo de afinação, 

são gravemente afetados pelo layout atual originando movimentações excessivas.  

4. A lavagem dos tanques e dispersores fixos trata-se de um ponto crítico pois implicam o 

recurso a um ou dois operários e muito tempo despendido no processo, a falta de 

padronização no procedimento de lavagem dos moinhos também deveria ser revista 

tal como a hipótese de obter tubagens específicas desde os moinhos até ao 

acabamento. 

5. A pouca automação existente prejudica o fluxo e a continuidade dos processos 

nomeadamente na lenta adição de matérias-primas aos respetivos pontos de consumo. 

6. O layout desatualizado é um fator limitante face ao fluxo pretendido, é inevitável lidar 

com o que existe e procurar melhorar através de soluções simples e sem recorrer a 

obras difíceis e morosas.  

7. Foi importante ouvir os operários pois são quem adiciona valor e encontram-se no 

quotidiano diretamente em “contato” com o processo, é de destacar as notas 

constantes devido aos recursos partilhados (empilhadores, tanques móveis, 

recipientes), bem como da necessidade de atualização de equipamentos e a falta de 

autonomia relacionado com a escassez equipamentos de apoio ao processo (elevador 

de paletes, manipuladores de cargas pesadas, etc). Estas falhas no processo, para além 

de provocarem desperdício, acrescentam stress e carga de trabalho desnecessária aos 

operários.  

8. Nota-se claramente que a adição de matérias-primas é extremamente demorada e 

implica trabalho pesado por parte dos colaboradores. 

Analisando os resultados do VSM, segundo a perspetiva dos sete desperdícios da 

filosofa lean, inicialmente identificados por Ohno (1978) e Jones & Womack (2003) 

conclui-se que se encontraram presentes na cadeia de valor quatro desperdícios: 

• Tempo de espera (recursos parados), por falta de paletes, empilhadoras, panelas, 

etc; 

• Transporte e materiais, devido às grandes distâncias percorridas que não 

acrescentam valor e ao WIP constatado; 

• Stock, seja de matéria-prima ou de produto acabado a CIN apresenta ambos. Devido 

ao elevado consumo de matérias-primas e às constantes flutuações das 

quantidades existentes no mercado e dos respetivos preços das mesmas, a solução 

para combater possíveis ruturas, é ter stock. O mesmo raciocínio se aplica ao stock 

de produto acabado, desta maneira é possível apresentar um melhor serviço ao 
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cliente especialmente porque não existe capacidade produtiva para funcionar a 

100% num fluxo pull; 

• Movimento de pessoas, devido ao layout desajustado.  

Relativamente aos princípios da filosofia lean podemos afirmar que devido à qualidade 

presente nos produtos e à imagem da CIN estão presentes os princípios de especificação 

de valor e procura de perfeição. Os outros princípios, cadeia de valor, fluxo de valor e 

sistema pull encontram-se menos desenvolvidos, contudo o contributo do estágio procura 

afetá-los positivamente.  

Um aspeto positivo e que a CIN se esforça continuamente para manter é a limpeza, pois 

trata-se de uma indústria química que recorre a muitos pós finos e resinas espessas e caso 

não exista um cuidado acrescido com a limpeza as condições de trabalho deterioram- se 

rapidamente. Apesar de determinadas zonas serem mais críticas, como a Dispermix e a 

zona de pesagens, a nave encontra-se bem cuidada tendo em atenção o segmento inserido. 

Existe também a correta disposição e identificação das ferramentas usadas para as tarefas 

dos operadores. Estas situações revelam o uso recorrente a metodologias lean e a uma 

filosofia de trabalho inovadora.  

 

3.4. Layout Atual CIN – Maia  
 

Relativamente ao layout da CIN - Maia o principal fator resultante do seu desenho foram 

as sucessivas expansões das instalações para conseguirem fazer face às necessidades do 

mercado, originando fluxos excessivamente longos, confusos e gargalos no processo 

produtivo. As instalações cresceram onde existe espaço disponível, e o principal critério foi 

instalar equipamentos do mesmo género em determinadas áreas próximas (layout 

orientado por processo) (Kiyoshi, 2010). Em termos de classificação considera-se os 

layout’s das unidades de fabrico da CIN-Maia, incluindo o da Nave Central, como um layout 

por grupo ou celular pois as máquinas e equipamentos que executam tarefas ou operações 

similares em diferentes departamentos estão agrupadas. A mistura percorre os diferentes 

departamentos para ser totalmente processada e cheia nas embalagens. Layouts deste tipo 

geram um enorme volume de movimentações no transporte de componentes (neste caso 

da mistura em diferentes estados) entre departamentos para as várias operações. 

Constatou-se que a vantagem desta configuração, que mais se realça é a elevada 

especialização dos trabalhadores e supervisores ao longo do processo produtivo.  

O layout implementado na nave central oferece muita resistência à passagem de materiais 

e de informação devido às barreiras físicas construídas em consequência dos sucessivos 

aumentos. Logo, é claramente notável a inexistência de fluxo produtivo ao longo da nave, 

este problema origina um vasto conjunto de movimentações desnecessárias e obstruções 

em determinadas zonas devido a acumulações, tanto de tanques móveis como de matéria-

prima a consumir, no respetivo dia.  
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Já referido anteriormente a nave central apresenta quatro fluxos distintos e idealmente 

deveria ser possível conseguir identificar cada um através da simples análise do layout, algo 

que não é possível. Consequentemente no chão-de-fábrica não existe esta separação de 

fluxos traduzindo-se em desorganização.   

A desatualização do layout denota-se também em determinados conjuntos de 

equipamentos que já não são utilizados, fenómeno normal tendo em conta a idade da nave.  

 

3.4.1. Diagrama de Spaghetti 
 

 

 

Figura 3-11 : Diagrama Spaghetti 

O Diagrama Spaghetti, representado na figura 3-11, foi conseguido acompanhando os 

operários destinados a cada um dos processos durante 20 minutos. É possível concluir a 

falta de fluxo produtivo, e a dificuldade de obter um ponto inicial a montante e um ponto 

de fim de processo a jusante.  

As movimentações assinaladas a cor branca referem-se ao operador de fabrico na 

Dispermix, é notório a quantidade de movimentações na zona da plataforma onde chegam 

as matérias-primas, todas elas colocadas com recurso a uma empilhadora devido ao 

elevado desnível. Existem também deslocações à zona de armazenagem de maquias que 

poderiam ser combatidas com uma atualização das matérias-primas automatizadas.   
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 O processo de moagem e as deslocações do respetivo operador encontram-se desenhadas 

no diagrama a amarelo, verifica-se que o operador é responsável por uma vasta área e é 

obrigado a fazer grandes deslocações para controlar os moinhos devido à disposição dos 

equipamentos e à falta de gestão visual. 

A afinação, aparece a cor verde no diagrama, e é possível verificar  que durante este 

processo o operador desloca-se a três zonas diferentes da fábrica: ao tanque fixo ou móvel, 

para recolher a amostra, ao posto de afinação para pintar a carta e dosificar as pastas, e ao 

equipamento acessório, para inspeção e secagem da carta, realçando que a cada novo ciclo 

o afinador tem de se deslocar ao tanque para retirar uma nova amostra de tinta. 

 

3.5. Caixas VS Shrink-Wrap (Filme Plástico) 
 

Ao longo do acompanhamento dos trabalhos produtivos na fábrica reparou-se que as 

litragens mais pequenas (0.75 e 1L) são embaladas tanto em filme plástico como em caixas 

de cartão, ambos os métodos, com o intuito de obter mais robustez no transporte. 

Visto já existirem os dois métodos de embalamento questionou-se qual deles seria o 

melhor numa perspetiva financeira até porque o processo de troca para apenas um é mais 

acessível do que alterando radicalmente o processo. Em termos logísticos utilizar apenas 

um método de embalamento traz vantagens, por exemplo, na redução do número de 

fornecedores e consequentemente menos um produto a ter em atenção nas compras. O 

custo de posse e armazenamento das caixas também são fatores importantes na redução 

de custos. Para além destes fatores todo o investimento em marketing e design nas 

embalagens é perdido devido às caixas de cartão serem básicas e assim não afetarem os 

sentimentos e desejos do cliente da mesma maneira. Contudo na perspetiva ambiental o 

plástico é considerado mais prejudicial, mas realça-se que ambos os materiais podem ser 

reciclados. 

Claramente tornou-se uma oportunidade de melhoria em termos processuais.  

 

3.6. Enchimento de tambores de 200 L 
 

Durante a observação dos trabalhos na fábrica notou-se a lacuna existente relativamente 

ao enchimento de tambores de 200 L (figura 3-12). Claramente esta deveria ser a melhor 

forma de vender produto acabado visto a embalagem ser de grande dimensão implicando 

um menor tempo de enchimento face aos volumes tradicionais. 
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Figura 3-12 : Desenho CAD tambor 200L 

 

A observação deste enchimento ocorreu na fábrica de brancos (C3), é a responsável pela 

produção, acabamento, enchimento e paletização de produtos brancos de base solvente. 

A fábrica apresenta uma capacidade de 3500 ton e é dedicada ao fabrico de grandes 

quantidades (fabricos entre os 6000 kg e 28000 kg). 

Atualmente a CIN não dispõe de um equipamento automatizado para o enchimento de 

tambores de 200 litros neste capítulo apresenta-se o funcionamento atual do sistema em 

causa. O enchimento é realizado com um conjunto bomba-filtro adaptado e um porta-

paletes com balança. Após o enchimento de cada tambor o operador necessita de 

movimentar a palete e posicionar o tambor a encher junto à saída do conjunto bomba-

filtro. É um processo manual e com muitos ajustes e movimentações. 

Verifica-se que em 2017 foram cheios 1.777.256 L em tambores de 200L face aos 760.000L 

de 2015, ou seja, um aumento de 42%, (tabela 3-5). 

 

    
Valores Médios 

 

Dias 
úteis 

Total cheio 
em tambores 
de 200L (kg) 

Total cheio em 
tambores de 

200L (L) 
Kg/dia L/dia UN/dia Densidade  

2016 251 1917254,6 1550882,095 7638,465 6178,813 30,89407 

1,236234918 

2017 250 2197107 1777256,869 8788,428 7109,027 35,54514 

 

Tabela 3-5 : Dados 2016 e 2017 relativos ao enchimento de tambores de 200L 
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Para melhor perceção do problema foi realizada uma observação no terreno com o 

levantamento de alguns dados considerados cruciais para a futura proposta de melhoria.  

Desta maneira conclui-se que existe um elevado tempo de setup, no mínimo 50 min em 

que um operário apenas consegue preparar o espaço e os equipamentos para o 

enchimento dos tambores. É necessário revestir o piso do espaço destinado ao enchimento 

devido aos derrames que acontecem no pré-filtro e no filtro de Russel, este facto traduz-

se no tempo de setup e em custos devido à perda de tinta. Observou-se uma manipulação 

excessiva dos tambores com recurso a empilhador e a uma ferramenta conhecida como 

“bicos de papagaio” para transferir os tambores cheios de uma palete europeia para a 

palete especificada pelo cliente. A utilização desta ferramenta requer alguma experiência 

e a partir do momento em que o primeiro par de tambores se encontra na palete a 

colocação do último é mais difícil pois o operador não tem noção da profundidade na palete 

e acaba por ter que os reajustar de modo aos tambores ficarem dentro dos limites físicos 

da mesma. Devido ao braço de enchimento ser curto é necessário utilizar um porta-paletes 

balança com apenas capacidade para 2 tambores ao invés de usar um com capacidade para 

4 que é uma palete pronta para expedição. 

Após os 50 min do tempo de preparação o processo demorou cerca de uma hora e vinte 

minutos onde foram cheios 20 tambores, ou seja, 5 paletes para exportação. Os dados 

apresentados de seguida são relativos a uma amostra de 12 tambores. 

 

Tambor 
Tempo Enchimento 

1 Tambor (min) 

Paletização de 
2 Tambores 

(min) 

Tempo 
Decorrido 

(min) 

Set-Up 
(%) 

Enchimento 
(%) 

1 02:05 
01:22 

      

2 02:28       

3 02:15 
01.30 

      

4 02:16       

5 02:08 
00.50 

      

6 02:04 40 56 44 

7 02:08 
01.32 

      

8 02:00       

9 02:05 
01.33 

      

10 02:06       

11 02:07 
02:11 

      

12 02:08       

 

 

A partir da análise da tabela 3-6 é possível concluir que a situação atual revela um peso 

significativo das atividades sem valor acrescentado, resultando, no caso do enchimento de 

Tabela 3-6 : Detalhe da situação atual 
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12 tambores de 200L, apenas 44% do tempo do processo correspondia à atividade de valor 

acrescentado (enchimento). 

 

Descrição de Atividade Duração (s) 

Enchimento 200L 130 

Setup entre tambores 20 

Paletização 2 tambores 33,3 

Paletização completa 4 tambores 80 

 

Tabela 3-7 : Detalhe por atividade da situação atual 

 

Os dados foram catalogados por atividade (tabela 3-7) e recolhidos no terreno (figura 3-

13).  

Na atividade de “enchimento 200 L” considerou-se o tempo de calibração do porta-paletes 

balança, o tempo de enchimento (tempo entre a abertura e o fecho manual da válvula de 

ar da bomba pneumática). Esta atividade exige a presença do funcionário durante toda a 

operação. 

Relativamente à atividade “setup entre tambores” considerou-se o ajuste da tubagem de 

saída do conjunto bomba–filtro de um tambor para o outro tal como a respetiva 

movimentação da palete. 

 “Paletização de 2 tambores” considera o tempo necessário para o fecho dos tambores e 

para a rotulagem necessária. 

“Paletização completa 4 tambores” mostra o tempo necessário para a movimentação dos 

tambores do porta-paletes para a palete final e o ajuste dos mesmos de modo a ficarem 

centrados na palete. 
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Figura 3-13 : Fotografias processo atual

Trata-se diretamente de uma oportunidade de melhoria e atualização tecnológica com o 

potencial de reduzir o lead-time do enchimento dos tambores de 200 litros através da 

redução do tempo de setup e consequente aumento de produtividade. 

3.7. Aquecimento de Tambores  
 

Na observação dos trabalhos produtivos foi clara a dificuldade em drenar as matérias-

primas de elevada viscosidade, nomeadamente as resinas e em especial quando a 

temperatura ambiente é mais reduzida (Inverno). 

Determinados fabricos exigem matérias-primas de elevado grau de viscosidade. Estas 

matérias, caso não sejam aquecidas, resultam num processo de extração de conteúdo 

extremamente demorado.  

O fabrico do primário XX, que geralmente é mais fabricado no período de Inverno, implica 

sete tambores de uma das matérias mais críticas relativamente à viscosidade, a matéria-

prima Resina(x). O processo de vazamento do tambor, caso este não seja aquecido, tem 

uma duração média de cerca de duas horas traduzindo-se em aproximadamente 14 horas 

para os 7 tambores no caso do primário referido. Em relação à Resina(x) aquecendo o 

tambor de modo a que o conteúdo atinja os 35ºC (equivalente a 40ºC-50ºC medidos no 

exterior do tambor) diminui o processo de extração do conteúdo para cerca de 10 min.  
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Atualmente o processo de aquecimento é feito a partir de um sistema “hard-case” metálico 

com funcionamento por efeito joule, onde o tambor encaixa à justa e depois é colocada 

uma tampa metálica e assim todo o tambor fica revestido por material condutor (apenas a 

zona lateral é aquecida). 

Na tabela 3-8 é possível verificar os registos provenientes do acompanhamento do fabrico 

do primário já referido. 

Resina(x) 
Temp. 

Escoamento (h) 
Temp. 

aquecimento (h) 
Temp. troca 

tambores (min) 
Temperatura 

(ºC) 

Tambor 
Frio 

01:50:07 x 2 6 

Tambor 
Quente 

00:22:01 01:24:00 2 32 

00:11:07 01:18:00 2 35 

Tabela 3-8 : Dados aquecimento de tambores 

 

Após a análise da tabela é conclusivo o facto de que um tambor aquecido representa um 
decréscimo de 80% no tempo de escoamento do conteúdo daí que uma forma mais 
expedita de aquecimento dos mesmos seja uma oportunidade de melhoria interessante. 

Nota: Visto esta análise ter sido efetuada no início do estágio, durante o período de 
Inverno, os tambores que se encontravam na parte exterior da nave expostos às condições 
climatéricas apresentavam temperaturas no intervalo [-0.5; 1] ºC. Esta política deve ser 
abandonada pois resulta num maior tempo de aquecimento dos tambores e dificulta a 
uniformização do aquecimento formando grumos sólidos. 

 

3.8. Análise Financeira Filtros GAFF vs Filtros RUSSEL 
 

O processo produtivo consome muitos filtros descartáveis (figura 3-14), maioritariamente 

no enchimento, no entanto também são usados em outras atividades produtivas.  

 

Figura 3-14 : Filtros GAFF 
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Este elevado consumo e respetivo preço de filtros GAFF proporciona uma hipótese de 

ponderar a utilização de um outro sistema, já existente na CIN e com bons resultados, filtros 

RUSSELL. Sistema este que não é descartável e apresenta um ciclo de vida entre 10 a 15 

anos consoante o uso e manutenção.   

A tabela 3-9 apresenta os consumos e os custos totais de filtros GAFF nos anos de 2016 e 

2017. 

 

Analisando a tabela é possível concluir que do ano de 2016 para 2017 houve um 

crescimento de cerca de 68 % no consumo de filtros, consequentemente traduziu-se num 

gasto de aproximadamente mais 10.000 € perfazendo um total de 31.022,7 € em 2017.   

Item 
Consumo 

2016 
Consumo 

2017 
Variação 

(%) 
Custo 

Unitário (€) 
Custo 2016 

(€) 
Custo 

2017 (€) 

Bolsa Filtrante N5 
P1 S 

122 240 49,2 7,4  896,7  1 764,0  

Bolsa Filtrante 
N25 P1 S 

445 159 -64,3 7,1  3 159,5  1 128,9  

Bolsa Filtrante 
N25 P2 S 

47 10 -78,7 13,0  611,0  130,0  

Bolsa Filtrante P1 
P1 X 

1 0 -100,0 4,9  4,9  -    

Bolsa Filtrante P1 
P1 S 

19 12 -36,8 5,5  104,5  66,0  

Bolsa Filtrante 
N50 P1 S 

319 480 33,5 6,9  2 188,3  3 292,8  

Bolsa Filtrante 
N100 P1 S 

69 51 -26,1 9,0  621,0  459,0  

Bolsa Filtrante 
Nmo 100 P1 S 

310 706 56,1 7,6  2 356,0  5 365,6  

Bolsa Filtrante 
Nmo 150 P1 S 

780 1440 45,8 7,5  5 850,0  10 800,0  

Bolsa Filtrante 
Nmo 200 P1 S 

408 669 39,0 7,3  2 978,4  4 883,7  

Bolsa Filtrante 
Nmo 400 P1 S 

228 371 38,5 6,9  1 561,8  2 541,4  

Bolsa Filtrante 
Nmo 800 P1 S 

69 29 -58,0 6,7  462,3  194,3  

SacoFiltrante 
Nmo 150 

10 9 -10,0 9,6  95,9  86,3  

SacoFiltrante 
Nmo 200 

11 26 57,7 9,9  108,4  256,1  

SacoFiltrante 
Nmo 400 P02S 

7 6 -14,3 9,0  63,0  54,0  

Total 2845 4208 68 % x 21 061,7 € 31 022,1 € 
Tabela 3-9 : Consumo/ Preço dos filtros GAFF 
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Capítulo 4  - Desenho e Implementação de Soluções de Melhoria 
 

A análise do estado atual da empresa combinado com a caracterização dos vários 

problemas encontrados e estes fatores aliados aos desejos da administração permitiram 

estabelecer um conjunto de oportunidades de melhoria que culminaram nas propostas de 

soluções sugeridas neste capítulo. Estas propostas são baseadas nos diferentes temas 

abordados no capítulo 2 do presente documento.  

 

4.1. Definição do Estado Futuro Desejado 
 

Com base no VSM do estado atual desenvolvido e após a identificação de fontes de 
desperdício e de ações de melhoria, procedeu-se à definição do estado futuro desejado 
para o fluxo de valor com o objetivo de melhorar o desempenho do processo produtivo 
não só das tintas selecionadas como também no geral. A tabela 4-1 apresenta 
resumidamente as propostas de melhoria, o processo ou área alvo dessa melhoria, os 
pontos críticos identificados numericamente na secção 3.3 (Aplicação da Ferramenta VSM) 
e por fim os objetivos de cada melhoria proposta.  

Nº 
Proposta de 

Melhoria 
Processo/Área 

Problemas 
Identificados 

Objetivo 

1 
Planeamento da 

Produção 
Nave Central 1 

. Implementar os princípios do 
sistema pull; 

2 
Normalizar 

Procedimentos de 
Lavagem 

Limpeza de Bombas, 
Moinhos, Tanques e 

Dispersores fixos 
3/4 

. Reduzir a variabilidade de 
processos;                                      
Reduzir tempos de setup;                                          
. Reduzir quebras; 

3 
Fluxos Separados 
por Processo de 

Fabrico 
Nave Central 2/3 

. Diminuir movimentações;                

. Aumentar flexibilidade e rapidez 
de processos; 

4 
Célula de Trabalho 

Eficientes 
Dispermix, Afinação 

e Acabamento 
2/3/7 

. Melhorar as condições 
ergonómicas e de segurança ;                                 
. Atualizar Dispermix; 

5 Novo Layout Nave Central 2/3/5/6/7/8 

. Aumentar fluxo produtivo;                                   

. Diminuir movimentações de 
operadores e materiais;                                    
. Atualização e eliminação de 
equipamentos; 

6 Automação - Jidoka 
Dispersão (adição de 

matérias-primas) 
5/8 

. Libertar operários; Reduzir 
variabilidade do processo;                                    
. Diminuir tempos de acréscimo 
de matérias - primas; 

7 5S Acabamento 3 
. Reduzir lead -time;                                           
. Impedir faltas de material; 

Tabela 4-1 : Propostas de melhoria 
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Segundo a ferramenta VSM (figura 4-1) e o indicador takt-time devia-se proceder à 
sincronização do ritmo de produção em função deste valor, no entanto devido ao 
funcionamento do sistema produtivo por lotes e à dimensão da diversidade de produtos 
fabricados na nave este indicador perde importância daí que se traduza apenas num dado 
da análise do estado atual. A decisão de produção para stock é apoiada pela análise da 
ferramenta VSM pois face às vendas dos produtos selecionados (dados confidenciais) 
conclui-se que não existe capacidade produtiva para funcionar totalmente em pull.   

 

Figura 4-1 : VSM do estado futuro 

4.2. Novo layout 
 

A sugestão do novo layout procura principalmente colmatar a falta de fluxo produtivo e o 

excesso de movimentações existente na nave central tal como conseguir reajustar o 

desenho da implantação futura aos equipamentos a manter e estruturas fixas de grande 

dimensão existentes, ou seja, trata-se de uma redefinição de implantação. Para se obter 

esta sugestão de desenho realizou-se uma lista de centros de trabalho com a projeção dos 

diferentes fluxos de trabalho. Existem múltiplas ferramentas para desenho de 

implantações (Procedimento ALDEP, Tabelas de Relações, etc.), no entanto a sua maioria é 

dedicada aos desenhos de raiz. Dado que este não era o caso o desenho foi conseguido 

através de inúmeras tentativas de rearranjo dos centros de trabalho e questionando 

colaboradores experientes, daí que a grande base do desenho tenha consistido no espírito 

crítico e visão espacial. 

 Este novo layout integra todas as mudanças estruturais sugeridas inclusive pode observar-

se o encaixe de um robot paletizador após uma linha de enchimento de modo a verificar a 

existência de espaço para um projeto futuro iniciado durante o estágio. É ainda possível 
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observar algumas mudanças na zona de fabrico da fábrica de brancos que integraram o 

estágio, mas que não serão estudadas e apresentadas no presente documento.  

 

A principal mudança trata-se do alargamento da plataforma de fabrico Dispermix, de modo 
a conseguir obter espaço para os novos tanques dispersores e tanques de apoio à moagem 
tal como dos recipientes de matérias-primas líquidas para automação. A plataforma da 
atual Dispermix é recortada no local das duas estações de Big-Bag de maneira a que a 
alimentação destas possa ser realizada ao nível do chão. De notar que a localização das 
duas estações é próxima da entrada para diminuir movimentações e otimizar o uso do 
comboio logístico. Também próxima da entrada encontra-se um monta-cargas de modo a 
que as matérias-primas que não estão automatizadas possam chegar à plataforma de 
fabrico e os resíduos possam descer, tal como uma balança de alta sensibilidade para a 
adição das matérias-primas líquidas que não apresentam consumo médio suficiente para 
serem alocadas em coletores. Na zona intermédia entre os tanques de acabamento é 
possível notar uma das três estruturas quadrangulares presentes na plataforma com o 
objetivo de suporte dos coletores de automação das matérias-primas líquidas.  

 

A remoção dos equipamentos obsoletos e não necessários (figura 4-2) resultaram na 

obtenção de espaço em determinados locais o que fez com que fosse possível reorganizar 

células de trabalho com intuito de procurar separar os diferentes fluxos presentes na nave 

e sobretudo criar um fluxo produtivo com maior ritmo. Depois da análise de rotatividade 

dos tanques de acabamento sugere-se a remoção de alguns da zona central pois verificou-

se que se encontram maior parte do tempo sem uso, a plataforma da pré-mistura segue o 

mesmo raciocínio pois a sua produção pode ser enviada para os novos tanques dispersores 

ou realizada nos dispersores ao solo. Os moinhos que não foram atualizados para 

responder a maiores outputs também deixam de estar presentes na nave, realizou-se um 

gráfico representativo da taxa de ocupação dos moinhos de modo a fundamentar esta 

questão (Anexo J). O valor médio da taxa de ocupação dos moinhos situou-se 

aproximadamente em 50%.  A proposta engloba a eliminação de vários postos de dispersão 

ao solo tal como as duas plataformas para elevação de tanques móveis para enchimento 

manual. Estas plataformas desaparecem com o intuito de mais tarde aproximar as linhas 

de enchimento á zona de fabrico.  
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Figura 4-2 : Equipamentos atuais eliminados 

 

Figura 4-3 : Novo Layout 

Os fluxos dos produtos de indústria serão enviados para a secção que se pode observar no 

canto inferior esquerdo da figura 4-3, logo, apenas vão existir três fluxos na nave central.  

O novo layout revela uma separação entre os três fluxos existentes na nave (linhas verdes 

na figura 4-3), isto é, existe uma organização de fluxos separados por processo de fabrico, 

1 

2 

3 
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procurando sempre alinhar os equipamentos necessários a cada um dos fluxos de modo a 

criar fluxo produtivo e diminuir o tempo entre processos.  

Os gráficos seguintes revelam a sugestão de separar a nave por fluxos atingindo a 

organização e o fluxo produtivo pretendido.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise das figuras (4-4,4-5,4-6 e 4-7) transmite que em termos de distribuição por litros 

os diferentes fluxos não apresentam uma disparidade grande. Os pequenos volumes e os 

Decorativos encontram-se a partilhar aproximadamente a mesma percentagem e de 

seguida, os produtos de Indústria e Proteção Corrosiva com percentagens de 22% e 14% 

respetivamente. Esta igualdade revela que a separação de fluxos é benéfica pois a partilha 

de equipamentos é reduzida tal como o número de movimentações. Contudo quando a 

questão é o número de ordens de fabrico que se transmitem nos litros cheios a resposta é 

diferente porque o fluxo de pequenos volumes destaca-se com a maioria de 58% 

fundamentado a sugestão de incorporar a sua produção nos novos tanques dispersores e 

aumentar o lote se necessário. Os outros setores dividem a restante parte com os produtos 

decorativos a representar 20%.  

Em relação ao enchimento manual ou por linha os produtos decorativos são aqueles que 

se destacam por serem maioritariamente cheios em linha, daí que um fluxo apenas para 

eles diminua o tempo de fabrico do mesmo.  

Figura 4-4 : Distribuição por Fluxo (% Litros) Figura 4-5 : Distribuição por Fuxo (% OF) 

Figura 4-7 : Distribuição por Fluxo (Tipo 
Enchimento em Litros) 

Figura 4-6 : Distribuição por Fluxo (Tipos 
Enchimento em OF) 
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É visível no novo layout o encaixe da nova secção na zona do armazém de maquias da nave 

central para verificação de espaço físico e para que se consiga apresentar uma sugestão de 

layout o mais atualizada possível.  

 

4.3. Dispersão – Dispermix 
 

Relativo ao fabrico na Dispermix, já retratado no capítulo anterior a solução sugerida 

consiste na aquisição de três novos tanques dispersores de 2500 L dispostos segundo a 

figura 4-8:  

 

Figura 4-8 : Planta antes e depois plataforma Dispermix 

 

A alteração para os três dispersores, um para brancos, um para neutros e outro para cores 

proporciona o triplo da capacidade de dispersão pois apesar de os tanques serem 

sensivelmente do mesmo tamanho na Dispermix apenas se pode realizar um fabrico de 

cada vez devido ao conceito de dispersor pivotante. O abandono deste conceito resulta 

também em menos lavagens, melhor segurança e maior otimização.  

Fundamentando parte da sugestão no conceito de Jidoka, visto a proposta de melhoria 

partir da aquisição de novos equipamentos, trata-se de uma oportunidade de combater a 

inexistência de um sistema de automação e controlo capaz de controlar variáveis 

importantes. Logo é sugerido também um software de controlo de processo capaz de 

tomar determinadas decisões de forma autónoma quando necessário. Através da aquisição 

de um software de controlo é pretendido conseguir enviar as ordens de fabrico 

digitalmente para os dispersores e assim dar início ao fabrico através da entrada das 

matérias-primas automatizadas sem necessidade de recorrer a um operário, separando o 

tempo “homem” e o tempo “máquina”. Estas matérias têm origem nas estações de Big-

Bag, no caso de se tratar de um sólido, ou através de coletores no caso de serem líquidas. 

Os coletores em questão podem ter origem nos tanques do parque existente ou em IBC’s 

com sistema de automação. Potencia-se assim a comunicação direta com o sistema de 
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controlo de produção. Desta maneira é possível obter controlo de pesos e OEE’s em tempo 

real. 

Recomenda-se um software SCADA (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) 

para controlo de uma série de parâmetros crucias dos fabricos e que poderão ser 

acompanhados em tempo real, nomeadamente: 

• Controlo das condições de dispersão: 

     - Altura da turbina; 

- Refrigeração ligada ou não; 

- Variação do volume; 

- Velocidade de rotação; 

- Tempo decorrido; 

- Temperatura; 

- Matérias-primas acrescentadas e respetiva quantidade; 

-Densidade da mistura; 

• Controlo de horas de funcionamento e dos caudais de trasfega, que, por conseguinte, 

são essenciais para o bom funcionamento da manutenção preventiva e assim reduzir as 

paragens devido a falhas no equipamento. 

 

A instalação de um sistema de automação e controlo providencia o acompanhamento de 

determinados indicadores em tempo real, logo qualquer anomalia é percebida 

atempadamente e corrigida antes de os seus danos serem significativos (manutenção 

preventiva). Cada vez mais é um aspeto de elevada importância para o bom funcionamento 

de qualquer organização e para que isso aconteça a comunicação entre equipamentos e a 

comunicação entre equipamentos e o sistema de planeamento/controlo de produção é 

essencial. A CIN tem experiência na Nováqua com a utilização de um software de 

formulações ligado a uma instalação automática. Nessa nave os indicadores de 

performance situam-se nos seguintes valores:  

• Bem à primeira: 94 % 

• PNC’s: 0,25% 

• Cumprimento do Plano: 95% 

• Lead-Time: 1,1 dias 

• Quebras: 0.50 % 

 

Seguindo o mesmo raciocínio é expectável que o sector em questão se aproxime ou 

ultrapasse dos indicadores de performance mencionados, até porque se trata de uma 

escala mais reduzida que pode ser mais facilmente controlado e organizado. 

Este software segundo o conceito de Jidoka consegue ajudar no controlo automático de 

defeitos, não por analisar a mistura e detetar erros, mas sim por controlar uma série de 
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parâmetros que caso estejam dentro dos intervalos definidos é praticamente certo que 

resulte num produto conforme. O sistema faz com que seja possível a detenção instantânea 

no problema e assim perceber a respetiva causa e projetar ações corretivas de imediato. 

Tal como explicado no ponto acerca do novo layout o desnível entre a plataforma de fabrico 

e as zonas de pesagem e rececionamento de matérias-primas é colmatado com o 

alargamento da plataforma e com a colocação de um “monta cargas”, isto é, um elevador 

de modo a não ser necessário recorrer a empilhador. Esta plataforma também terá 

disponíveis as matérias-primas sólidas e líquidas selecionadas para automação reduzindo 

assim o tempo de processo e movimentações. 

A figura 4-9 revela e especifica as entradas (inlets) que os novos tanques dispersores 

deverão apresentar. Esta análise foi elaborada segundo o protocolo de segurança que 

envolve este tipo de equipamentos tal como a pensar em atualizações futuras. 

 

 

Figura 4-9 : Visão de cima dos novos tanques dispersores com a legenda das entradas necessárias 
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4.4. Tanques de apoio à moagem 
 

Existe a necessidade de obter tanques intermédios de acabamento com o objetivo de 
libertar os dispersores e passar mais rapidamente para o produto seguinte. Esta 
necessidade é colmatada com quatros tanques intermédios, dois destinados puramente a 
brancos onde um deles deve ter capacidade de dispersão, um para cores e um para neutros 
(os 2 últimos com capacidade de dispersão). 

Permitirá trabalhar por passagem ou por recirculação devendo apresentar refrigeração e 
poder de agitação de modo a fornecer as condições ideias para o processo seguinte, 
moagem. 

 

4.5. Automação de para fornecimento de Matérias-Primas 

 

4.5.1. Análise ABC de Matérias-Primas 
 

Nesta sugestão de automação de matérias-primas procura-se implementar o conceito de 

Jidoka, segundo Monden (1983) altera-se um processo manual para automático e efetua-

se o controlo automático de defeitos.  

As matérias-primas consideradas para automação, ou seja, entrada automática nos 

respetivos locais de consumo, foram selecionadas a partir de uma análise ABC a 2 

dimensões. Relacionou-se o número total de kg usados no ano de 2017 de uma 

determinada matéria-prima e número total de pesagens da mesma no mesmo ano. 

Relativamente a estes dois critérios priorizou-se o número de pesagens em relação à 

quantidade usada, pois considera-se a manipulação frequente da matéria-prima, um 

aspeto mais crítico. As movimentações foram priorizadas devido à distância ao armazém 

de matérias-primas e à dificuldade do processo de pesagem. Assim numa fase inicial as 

matérias-primas candidatas apresentam uma cotação ABC de: AA, BA e CA. Nas matérias 

líquidas existe a particularidade de manter algumas daquelas que atualmente se 

encontram automatizadas desde os tanques de armazenamento nos respetivos parques 

até aos pontos de consumo onde dão entrada por coletores. 

Após a primeira análise às matérias-primas selecionadas a partir da análise ABC, foi feita 

uma outra atendendo às restrições físicas (espaço/mobilidade corredores) e financeiras de 

modo a justificar o investimento sem prejudicar a saúde financeira da organização.  

A automação das matérias-primas selecionadas contribui para o melhoramento dos 

indicadores de performance pois reduzem movimentações, tanto no armazém de 

matérias-primas como na nave central, e tempos de adição das matérias ao mesmo tempo 

que desocupam o operário responsável pelo fabrico. Consequentemente é possível 

aumentar a produção, o cumprimento do plano e reduzir o lead-time. Estes indicadores são 
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afetados diretamente, no entanto outros, como fazer bem à primeira, produtos não 

conforme e quebras, também serão afetados positivamente pois a partir do momento em 

que as matérias-primas cruciais sejam alimentadas automaticamente a dosagem é mais 

precisa e com menos perdas tal como a probabilidade de erro na escolha da matéria que é 

praticamente anulada.  

No fluxo de decorativos durante o ano de 2017 foram fabricados setenta e dois produtos 

que representam um total anual de 2.683.614 L que equivalem a cerca de 3.382.440 kg 

(tabela 4-2). 

Produtos Litros kg 

72 2 683 614 3 382 440 

 

Tabela 4-2 : Resumo C1 

 

4.5.2. Automação para Fornecimento de Matérias-Primas Sólidas 
 

Relativamente às matérias-primas sólidas apesar da análise ABC realizada se traduzir em 

onze matérias a automatizar apenas foram selecionadas duas, o titânio AAA 20 e a carga 

AAA 01 devido às restrições físicas e essencialmente financeiras. As próximas tabelas 

traduzem a análise realizada, a correspondência das cores utilizadas encontra-se no Anexo 

K. 

 Os sólidos selecionados podem ser observados na tabela 4-3 e apresentam a quantidade 

média usada em cada fabrico de 688,3 kg.  

 

Tabela 4-3 : Sólidos selecionados para automação 

 

Analisando a tabela 4-3 é possível verificar que as matérias-primas selecionadas 

apresentam uma cotação AA, ou seja, tanto detêm um elevado número de pesagens como 

de movimentações. O titânio é claramente a matéria que revela mais quantidade 

consumida, daí o elevado número de pesagens e de seguida, a carga AAA 01 é quem 

apresenta maior quantidade e mesmo existindo outras matérias com maior número de 

movimentações, a relação kg/ano e Pesagens/ano desta carga, fazem com que seja a 

escolhida.  
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Idealmente as nove matérias-primas excluídas (tabela 4-4) deveriam ser automatizadas 

também, no entanto atendendo ao espaço existente na zona de fabrico da nave central 

seria impossível selecionar todas aquelas que resultaram da análise ABC, tal como o teto 

máximo definido pela administração para o investimento não conseguir abranger todas as 

candidatas. Daí que existiu a necessidade de fazer escolhas mediante a quantidade 

consumida e o número de pesagens ao longo do ano de 2017. 

As matérias-primas JJJ31 e DDD01, para além das razões já explicitadas, não foram 

selecionadas também devido à reduzida quantidade média consumida (< 25 kg). Qualquer 

equipamento de armazenagem e transporte de sólidos para este tipo de quantidade tinha 

de apresentar elevada sensibilidade resultando num maior investimento.   

Tratando-se de duas matérias-primas sólidas estas apenas são consumidas na fase de 

fabrico como se pode verificar na tabela 4-4, logo só necessitam de chegar aos dispersores 

e não aos tanques de acabamento. 

  

Local MP AAA20 AAA01 

Sólidos 
AAA20     

AAA01 √   
 

Tabela 4-5 : Compatibilidade matérias-primas sólidas selecionadas 

 

A partir da informação resultante da tabela 4-5 construída pelo departamento de I&D é 

possível concluir que ambas as matérias-primas são compatíveis, no entanto o 

conhecimento adquirido ao longo do historial da CIN afirma que o pigmento branco AAA20 

Tabela 4-4 : Sólidos excluídos para automação 
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deve ter uma linha dedicada para si de modo a eliminar possíveis contaminações e erros 

de dosagem.  

Após a escolha das matérias-primas sólidas para automação estudou-se a melhor forma 

para o fazer. Devido a restrições físicas e orçamentais a recomendação ficou resumida à 

seguinte pergunta: 

- Dosificação direta da matéria-prima a partir do Big-Bag ou utilizando um silo intermédio? 

• A dosificação direta implica movimentações constantes a partir do momento em 

que o Big-Bag acabe e seja necessário colocar o seguinte, mesmo que este se encontre 

próximo o processo demora no mínimo cerca de 6 min (estudo realizado na fábrica de 

brancos, C3, pois este sistema está implementado). Utilizando este método existiria um 

setup interno pois o equipamento necessita de estar parado, ou seja, não está 

produzindo. Esta opção é a mais barata e que melhor se adequa às restrições físicas da 

nave.  

• Utilizando silos intermédios é possível alimentá-los antes do início do processo de 

fabricação, e assim o processo não tem interrupções na questão da matéria-prima 

sólida. Torna-se o processo mais fluído, limpo e fácil. A utilização de silos trata-se de um 

setup externo pois é permito que o procedimento seja efetuado com o equipamento em 

movimento. Por questões orçamentais e físicas esta opção acabou por não ser 

considerada. 

 

Na figura 4-10 é possível verificar um modelo à escala real realizado em Solidworks de 

modo a perceber-se visualmente a proposta e a dimensão ocupada pelos equipamentos. 

No Anexo L está representado a fotografia atual da zona proposta para alteração. 
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Figura 4-10 : Nova Plataforma C1 e Estações de Big-Bag 

 

Foi também estudada a possibilidade de uma estação dupla por matéria-prima. Com o 

objetivo de entender o processo que se sugere para a nave central e também perceber se 

no caso de um fabrico com elevado consumo de apenas uma matéria-prima a redução do 

tempo de adição era significativa utilizando as duas estações de Big-Bag com a mesma 

matéria-prima. Fez-se a análise representada nos gráficos cinco e seis na fábrica de brancos 

onde está implementado este sistema: 
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Nas figuras 4-11 e 4-12 compara-se o sistema atual em que apenas acontece a extração de 

uma matéria-prima de cada vez com o caso de existirem dois equipamentos para o mesmo 

fim. O tempo de setup, 6 minutos, refere-se à troca dos Big-Bag’s desde a saída do vazio 

até ao cheio estar em condições de ser iniciada a extração do conteúdo, considera-se que 

o Big-Bag seguinte (cheio) se encontra na posição certa para ser acionada a grua sem 

recurso a mais movimentações. O tempo de descarga revela a duração do intervalo desde 

que a extração é iniciada até ao mesmo se encontrar vazio. De notar que o tempo de 

descarga real do processo é cerca de 9 minutos pois o operador está constantemente a 

provocar movimentações no Big-Bag de modo a que extração do conteúdo seja acelerada, 

no entanto considerou-se o tempo que o equipamento demora a extrair o conteúdo sem 

ajuda externa, 15 minutos. Esta experiência demonstra que no caso de ambos os 

equipamentos funcionarem com a mesma matéria o processo funciona sem interrupções, 

ou seja, cria-se uma adição contínua da matéria-prima. Esta opção de estação dupla foi 

abandonada devido a restrições físicas do local e pelo reduzido número de vezes que seria 

necessário ao fabrico trabalhar em simultâneo com a mesma matéria-prima. 

 

Devido à elevada massa de sólidos usados ao longo do ano no sector e à elevada média de 

pesagem por utilização, a automatização destas matérias-primas, contribui fortemente 

para o aumento da produtividade.  

 

Em suma, a proposta resultou na automação das duas matérias-primas sólidas realizada 

através de duas estações de Big-Bag cada uma com três ligações para os tanques 

dispersores.  

 

 

Gráfico 4-1 : Double Big-Bag Unloader Gráfico 4-2 : Big-Bag Unloader Figura 4-12 : Big-Bag Unloader Figura 4-11 : Double Big-Bag Unloader 



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

103 
 

4.5.3. Automação para Fornecimento de Matérias-Primas Líquidas 

 

A mesma análise ABC realizada para os sólidos foi também executada nas matérias-primas 

líquidas, assim as selecionadas, usadas em maiores quantidades e que originam mais 

movimentações são atribuídas a coletores de modo a entrarem nos respetivos locais de 

consumo automaticamente simplificando/agilizando o processo de adição das mesmas 

para os respetivos tanques. Os líquidos em questão tanto entram na fase de dispersão 

como na fase de acabamento. Mais uma vez, após a análise inicial entraram as restrições 

financeiras e físicas daí que apenas algumas das matérias selecionadas sejam sugeridas.  

As matérias-primas líquidas podem ser divididas em: aditivos em IBC, resinas em IBC e 

solventes e resinas a granel, isto é, provenientes dos tanques do parque de resinas e 

solventes existente. 

Apesar da proposta de automação de líquidos se concentrar nos lotes grandes da nave 

central era de interesse acrescido analisar a oportunidade de saber quais dos líquidos 

seriam interessantes estar disponíveis também ao nível do chão para o consumo nos 

restantes fluxos, nomeadamente dos fabricos pequenos.  Depois de saber quais das 

matérias-primas deveriam estar disponíveis ao nível do chão chegou-se á conclusão de que 

eram necessários dois postos com balanças de modo a diminuir movimentações. Uma das 

balanças é necessária na plataforma de fabrico devido às matérias-primas consideradas 

“Small Scale”, ou seja, com dosagem média inferior a 25 kg e duas balanças ao nível do 

chão, uma de alta sensibilidade e outra normal. As balanças térreas serão usadas para 

abastecimento dos fabricos de lotes pequenos. 

 

De modo a perceber-se como funcionou a alocação de cada uma das matérias-primas 

líquidas selecionadas relativamente ao seu ponto de consumo e origem futura realizou-se 

o seguinte raciocínio: 

 

• A matéria-prima deverá encontrar-se disponível para o fabrico de lotes grandes, 

pequenos ou ambos? 

• Quantidade média de pesagem < 25 kg? Se sim, a matéria não pode ser direcionada para 

um coletor, logo tem de ser direcionada para uma balança de alta sensibilidade; 

• Matéria-prima de base solvente ou de base aquosa? 

• Matéria-prima deve estar disponível na zona de fabrico ou na zona de acabamento?  

• Matéria-prima também deverá estar disponível para os tanques de apoio à moagem? 

 

Realizou-se uma contagem do número de tintas em que cada uma das matérias-primas 
líquidas entra de modo a poder comparar-se com os 72 produtos fabricados na nave e 
assim ter a certeza, se mesmo após a análise ABC, o investimento na automação da 
matéria-prima em questão se justificava, o que se traduziu numa tabela tal como a seguinte 
para cada um dos líquidos: 
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N.º Produtos 

IBC ADIT AUT 43 

Total Geral 43 

 

Tabela 4-6 : Consulta produtos utilizados 

Tal como a tabela 4-6 revela, a matéria-prima analisada entra em 43 dos 72 produtos.  

Ainda na análise de líquidos foi efetuada uma análise sobre os pontos de consumo de cada 

uma das matérias-primas. A tabela 4-7 apresenta um exemplo desta análise. 

N.º Fabricos Zona de Consumo 

Tanque Destino Acabamento Fabrico Total Geral 

D2 03 - CR 24  24 

T2 01 BR 6 KL SB 32  32 

T2 07 BR 3 KL 107  107 

T2 08 CR 3 KL 34  34 

T2 09 NT 3 KL 14 11 25 

T2 12 AL 3 KL 16  16 

T2 15 NT 4 KL SB 37  37 

T2 16 BR 4 KL SB 41  41 

Total Geral 305 11 316 

 

Tabela 4-7 : Consulta tanques de destino 

Para se conseguir efetuar o estudo dos pontos de consumo foi necessário perceber o 

roteiro operatório das tintas fabricadas em lotes grandes consoante uma previsão de 

vendas que se traduz uma previsão de fabricos. 

A partir da tabela 4-7 é possível ver quais os tanques de destino da matéria-prima e o 

número previsto de vezes consumida em cada um, seja na fase de fabrico ou na fase de 

acabamento. Estas duas análises ajudaram a definir os pontos de consumo de cada 

matéria-prima.  

 

4.5.3.1. Aditivos  

 

Relativamente aos aditivos estes tanto entram na fase de dispersão como na fase de 
acabamento e têm origem dos fornecedores em tambores de 200 L ou IBC ‘s de [900; 1000] 
kg. São geralmente utilizados em pequenas quantidades, mas com elevada frequência tal 
como é possível verificar pela sua classificação ABC, onde tomam o valor “A” na categoria 
de movimentações. Devido a este elevado número de movimentações torna-se 
interessante a sua automação. Na tabela 4-8 é possível verificar os pontos de consumo, a 
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quantidade anual, o número anual de pesagens, a pesagem média e a solução futura dos 
aditivos resultantes da análise ABC.  

Todos os aditivos que apresentam valores médios de pesagem inferior a 25 kg, “Small 
Scale,” necessitarão de um sistema de adição com recurso a uma balança de alta 
sensibilidade. 

Em relação aos critérios de escolha das matérias-primas para automatização, além da 
classificação ABC, foram consideradas restrições/limitações adicionais para serem 
consideradas candidatas: 

• N.º de pesagens por ano maior que 200; 

• Espaço físico para armazenagem; 

• Incompatibilidade com outros materiais; 

• Para o último espaço disponível verificou-se a existência de três matérias-primas com 

consumos próximos de 20000 kg/ano e N.º de pesagens/ano inferior 100: 

 

o XXX74;  

o XXX66; 

o XXX15; 

 

Após análise cuidada selecionou-se a matéria XXX66 devido à quantidade dosificada por 

ano (mais 5 toneladas que XXX74 e menos 8 pesagens/ano) e melhor fluidez do produto. 

Os 11 aditivos escolhidos representam um total de 6253 pesagens (movimentações) 

traduzindo-se numa quantidade total anual de 246621 kg/ano. 

Matéria 

Prima
Tipologia ABC

Origem 

Atual

Origem 

Futura

Tanque 

Fabrico

Tanque 

Acabamento

Dispersor     

D2 01 BR

Dispersor     

D2 02 NT

Dispersor     

D2 03 CR

Coletor 

Acab.  

3200 L

Coletor 

Acab.  

6KL e 4KL

Balança na 

Plataforma
Kg/ano

Total 

Pesagens

Média 

Pesagem 

(Kg)

Automatizar

GGG06 Aditivo BA IBC IBC* x x x x 24 433 460 53,1 x

XXX06                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x x 3 000 484 6,2 x

JJJ20                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x x 1 234 328 3,8 x

XXX07                              Aditivo BA IBC IBC* x x x x x x x 39 789 382 104,2 x

XJJ20                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x x x 2 362,00 320 7,4 x

JJJ40                              Aditivo CA IBC IBC* x x x x 13 123 327 40,1 x

XXX21                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x x 6 091 331 18,4 x

AXX10 Aditivo AA IBC IBC* x x x x x x x 41 027 240 170,9 x

19000000 Aditivo CA - IBC* x x x x x x 7 893 229 34,5 x

XX346                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x 3 499,8 175 20,0 -

XXX18                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x x x x 3 808,6 178 21,4 -

XXX74                              Aditivo AA IBC IBC x x x x x x 18 857 166 113,6 -

XXX89                              Aditivo CA IBC IBC x x x x x 3 890,5 159 24,5 -

XXX66                              Aditivo AA IBC IBC* x x x 23 074,5 154 149,8 x

XXX81                              Aditivo CA Tambor Tambor x x x x x x 4 680 142 33,0 -

XXX15                              Aditivo CA IBC IBC x x x x x x 19 093 146 130,8 -

XXX29                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x 6 963 771 9,0 x

XXX45                              Aditivo CA IBC IBC x 13 770 197 69,9 -

XXX52                              Aditivo CA IBC SMALL SCALE x x 6 921 190 36,4 -

XXX19                              Aditivo CA Tambor SMALL SCALE x x 1 891 133 14,2 -

11110000 Aditivo CA - SMALL SCALE x x 945 115 8,2 -

XDX18                              Aditivo CA Tambor SMALL SCALE x x 43 101 0,4 -

XXX99                              Aditivo CA IBC IBC x x x x 2 468 94 26,3 -

XXX54                              Aditivo CA Tambor Tambor x x x x 1 033 91 11,4 -

XX185                              Aditivo CA Tambor SMALL SCALE x x x x x 1 231 115 10,7 -

XX120                              Aditivo CA Tambor Tambor x x x 1 087 96 11,3 -

XXX10                              Aditivo CA Tambor SMALL SCALE x x x x x x 349 120 2,9 -

22200000 Aditivo CA - IBC* x x x x x x x 7 383 120 61,5 -

XXX02                              Aditivo CA IBC IBC x x x x x 5 778 63 91,7 -

Local de Consumo Dispersão Solução de Dosagem

Tabela 4-8 : Aditivos, origem futura e pontos de consumo 
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4.5.3.2. Resinas IBC  

 

Na análise ABC, as resinas não provenientes dos tanques de granel, mas sim de IBC’s, 

também foram consideradas para automação. A quantidade média medida é de 320 kg, 

logo não há necessidade de funcionarem a partir de uma balança de alta sensibilidade. As 

resinas em IBC selecionadas (tabela 4-9) apresentam uma classificação ABC de AA, e AB ou 

seja, tanto o número de pesagens como a quantidade utilizada são extremamente elevadas 

daí que a sua automação seja de extrema importância.  

 

 

Tabela 4-9 : Resinas IBC 

Apenas se selecionaram três resinas devido a restrições físicas, financeiras, à sua elevada 

viscosidade e também pelo facto de existirem, no parque de resinas e solventes, outras de 

elevada prioridade. 

 

4.5.3.3. Solventes e Resinas do Parque Existente 

 

As resinas do parque de granel estão armazenadas num parque exterior (figura 4-13) e são 
transportadas até ao ponto de consumo por tubagens. 

 

 

Figura 4-13 : Parque Novo 
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   4.5.3.3.1 Resinas 

 

 

 

Tabela 4-10 : Resinas Granel 

 

Na tabela 4-10 é possível verificar que apenas quatro resinas com origem no parque de 

resinas e solventes foram selecionadas, em comum apresentam uma classificação ABC de 

AA que revela o uso de quantidades anuais muito altas e movimentações excessivas, daí a 

sua automatização. 

 

4.5.3.3.2. Solventes 

 

A partir da tabela 4-11 é possível verificar todos os solventes com origem no parque de 

resinas e solventes que foram selecionados, em comum apresentam uma classificação ABC 

elevada que revela o uso de quantidades anuais muito altas e múltiplas movimentações, 

daí a sua automação. Estes solventes apresentam a quantidade mínima medida de 54,4 kg. 

 

 

Tabela 4-11 : Solventes a granel detalhes e pontos de consumo 

 

4.5.4. Implantação do layout 

 

Após a escolha das matérias-primas líquidas foi necessário perceber como fazer a 

automação jogando com as restrições físicas impostas pela nave e pelo orçamento 

disponível. Visto o espaço na plataforma de fabrico ser limitado foram ponderadas as 

seguintes soluções: 

Matéria 

Prima
Tipologia ABC

Origem 

Atual

Origem 

Futura

Tanque 

Fabrico

Tanque 

Acabamento

Dispersor     

D2 01 BR

Dispersor     

D2 02 NT

Dispersor     

D2 03 CR

Coletor 

Acab.  

3200 L

Coletor 

Acab. 6KL 

e 4KL

Balança na 

Plataforma
Kg/ano

Total 

Pesagens

Média 

Pesagem 

(Kg)

Automatizar

BBB59                             Resina AA PRS PRS x x x 479 942 308 1558,3 x

BBB18                             Resina AA PRS PRS x x x x x x x 299 454 272 1100,9 x

BBB77                              Resina AA PRS PRS x x x x x x x 76 971 77 999,6 x

BBB01 Resina AA PRS PRS x x x x x x 152508 106 1438,8 x

Local de Consumo Dispersão Solução de Dosagem

Matéria 

Prima
Tipologia ABC

Origem 

Atual

Origem 

Futura

Tanque 

Fabrico

Tanque 

Acabamento

Dispersor     

D2 01 BR

Dispersor     

D2 02 NT

Dispersor     

D2 03 CR

Coletor 

Acab.  

3200 L

Coletor 

Acab.  

6KL e 4KL

Balança na 

Plataforma
Kg/ano

Total 

Pesagens

Média 

Pesagem 

(Kg)

Automatizar

HHH01                              Solvente AA PRS PRS x x x x x x x 45270,47 743 60,9 x

AAA07                              Solvente AA PRS PRS x x x x x x x 44 618 609 73,3 x

AAA18                              Solvente BA PRS PRS x x x x x x x 27 868 354 78,7 x

AAA08                              Solvente BA PRS PRS x x x x x x 26 052 479 54,4 x

AAA66                              Solvente BA PRS PRS x x x 12 408 181 68,6 x

AAA41                              Solvente AA PRS PRS x x x x x x x 24 961 156 160,0 x

AAA04 Solvente CC PRS PRS x x x x x 5 450 59 92,4 x

AAA16 Solvente CB PRS PRS x x x 4 771 61 78,2 x

AAA02 Solvente CC PRS PRS x x x 1286 34 37,8 x

Local de Consumo Dispersão Solução de Dosagem
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• Criar uma estante de armazenamento de IBC’s com ligação direta aos pontos de 

consumo com células de carga e software de controlo; 

• Prolongamento da plataforma de fabrico (figura 4-14); 

• Colocação dos equipamentos segundo o fluxo de materiais; 

 

Após a pesquisa de soluções no mercado sugere-se uma estante para IBC’s na plataforma 

de fabrico onde cada um terá uma mangueira ligada ao sistema de tubagens que termina 

nos coletores em cada ponto de consumo. Este sistema é controlado por um software 

adequado onde o operário introduz no computador de controlo a quantidade, a matéria-

prima e o ponto de consumo, o conteúdo entrará automaticamente no respetivo tanque. 

 

 

Figura 4-14 : Nova plataforma C1 e estante para IBC’s automatizados 

 

O prolongamento da plataforma proporciona a oportunidade de colocar os IBC’s 

automatizados ao nível do principal ponto de consumo e assim reduzir as perdas nas 

tubagens, movimentações e o tempo de transferência do conteúdo.  

 

4.5.5. Definição de Pontos de Consumo 

Conhecendo quais as matérias-primas para automação e sabendo aquelas disponíveis no 

formato de IBC passou-se à definição dos pontos de consumo. 
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Figura 4-15 : Alocação de matérias primas por balança 

A figura 4-15 revela três balanças industriais, duas de elevada precisão e uma normal. A 

necessidade de colocar uma balança de elevada precisão na plataforma deve-se ao facto 

de querer automatizar matérias-primas com dosagens médias baixas (menor que 25 kg) 

mas que implicam um grande número de movimentações. Este tipo de quantidades não 

são suficientes para colocar a tubagem em carga, logo não devem ser atribuídas a coletores 

pois estes não conseguirão ter a precisão necessária. A sugestão de colocar as duas 

balanças no solo deve-se ao facto de aproveitar as matérias-primas automatizadas na 

plataforma de fabrico conseguindo alimentar outros fluxos, para além dos decorativos e 

diminuindo as movimentações. 

 

4.5.5.1 Coletores 

Devido a restrições físicas e económicas a sugestão de automação dos líquidos 

selecionados para o projeto passa por atribuir a coletores a função de controlar a entrada 

no ponto de consumo. O bom funcionamento de um coletor depende diretamente dos 

critérios seguintes: 

• Matriz de compatibilidades (I&D), de modo a evitar contaminações; 

• Fase de utilização da matéria-prima (dispersão ou acabamento); 

• Nunca devem ser horizontais; 

• Situação recomendada: verticais, em situações de limitação de altura podem estar 

inclinados; 

• Produtos de maior viscosidade devem estar sempre o mais próximo possível do ponto 

de saída do coletor (figura 4-16); 

• Se possível, separar produtos de base aquosa de produtos de base solvente (nestes 

casos duplicar coletores); 

• Por princípio devem ser os mais curtos possíveis; 
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• O número de destinos não deve ser elevado, como máximo recomenda-se 4 destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram estudados vários cenários e foram levados à consideração dois deles. No primeiro 

cenário considerou-se quatro coletores, dois para o conjunto dos três dispersores sendo 

um de base solvente e o outro de base aquosa, e exatamente o mesmo raciocínio para o 

conjunto dos tanques de acabamento, dois coletores, um de base solvente e outro de base 

aquosa. Esta solução revelou alguns conflitos nomeadamente a restrição face à altura da 

nave e dos componentes estruturais presentes nas zonas indicadas para colocação dos 

coletores (figura 4-17). Restrição esta que provém dos coletores de base solvente que 

albergam várias matérias-primas consideradas para automatização (figura 4-18), logo o seu 

comprimento é maior que o considerado adequado. A solução de reduzir o número de 

matérias-primas que consequentemente reduz a dimensão dos respetivos coletores logo 

não foi considerada face à perda de produtividade. Desta forma a colocação dos coletores 

de base solvente numa posição vertical faz com que as matérias-primas da base do coletor 

(resinas) devido à luta com a gravidade até ao ponto de consumo formem entupimentos 

na tubagem. Em suma a posição ideal de um coletor é na vertical, na horizontal existe risco 

de contaminação, a solução encontrada coloca os coletores inclinados. Colocando os 

coletores neste formato a redução do comprimento dos mesmos é muito substancial 

(figura 4-18), no entanto para a dosagem ser correta estes precisam de passar por um 

contador mássico, pois os tanques de acabamento são para manter e não apresentam 

células de carga, esta inclinação dificulta a função do contador. 

 

Solvente de maior consumo 

Menor viscosidade - Solventes 

 

 
Maior viscosidade - Resinas 

 

 

 

Figura 4-16 : Princípios de afetação das matérias-primas aos coletores 
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Figura 4-17 : Alçado C1 (restrições) 

 

 

Figura 4-18 : Exemplo de Coletor, contador mássico e relação de alturas entre coletores na vertical e 
inclinado 

Atendendo às restrições que o primeiro cenário apresentava criou-se um segundo que 

partilha os mesmos critérios, como por exemplo divisão entre base solvente e base aquosa. 

Neste segundo cenário para se reduzir o tamanho dos coletores é proposto um coletor para 

os tanques de apoio á moagem (intermédios) de modo a que as tintas fabricadas em 

pequenos volumes destinadas aos tanques de acabamento de 3200 L fiquem acabadas 
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nestes tanques. Relativamente aos tanques de acabamento de 4000 e 6000 L são sugeridos 

três coletores para dois conjuntos de tanques diferentes ao invés do primeiro cenário em 

que os dois coletores alimentavam qualquer um dos 16 tanques. Esta divisão dos tanques 

de acabamento (figura 4-19) reduz significativamente a probabilidade de contaminações 

tal como facilita a limpeza dos tanques visto que ficam agrupados por tipo de produto além 

de que diminui a dimensão dos respetivos coletores face ao primeiro cenário pois existem 

determinadas matérias-primas que não necessitam de se encontrar em ambos os 

coletores. Existindo esta divisão dos tanques de acabamento a probabilidade de erro no 

fabrico por parte do operário também é reduzida.  

Devido à incompatibilidade da matéria-prima BBB01 alocada para os coletores de fabrico 

e de acabamento sugere-se que esta seja colocada numa tubagem dedicada até ao ponto 

de consumo de modo a prevenir contaminações. Em seguimento do raciocínio é sugerido 

também uma entrada destinada a esta resina nos dispersores e nos tanques de 

acabamento de maior volume. Após uma análise geral verificou-se que o coletor de fabricos 

ainda se encontrava extenso mesmo após a perda da matéria-prima devido (BBB01), assim 

sugere-se a divisão do coletor em dois. 

Num dos coletores encontram-se as resinas pois como são o produto menos fluído surge a 

oportunidade de o diâmetro da tubagem ser superior para além de não serem compatíveis 

com os aditivos. Neste coletor são alocados ainda dois solventes, o HHH01 (solvente de 

maior consumo) e AAA08. A combinação destes dois solventes cobre uma totalidade de 40 

produtos dos 72 fabricados no C1, ou seja 55,6 %, e assim assegura-se a limpeza do coletor. 

Os cinco solventes selecionados para automatização no seu conjunto apenas cobrem 77.8% 

dos fabricos e trata-se de uma combinação que não pode ser utilizada no mesmo coletor 

pois é importante que existam solventes para o coletor de aditivos, pois enquanto um dos 

coletores fica com as resinas o outro coletor originado pela divisão do inicial recebe os 

aditivos e os restantes três solventes.  

Com esta divisão a probabilidade de contaminações é diminuída e principalmente o 

comprimento do coletor é reduzido para metade.  

 

Em suma a proposta de automação das matérias-primas líquidas foi dividida em: 

• 2 coletores de base solvente na dispersão, devido à elevada quantidade de matérias; 

• Coletor de base aquosa na dispersão; 

• Coletor de base solvente devido a incompatibilidade do líquido BFE01 na dispersão; 

• Coletor de base solvente para os tanques de apoio à moagem; 

• Coletor de base aquosa para os tanques de apoio à moagem; 

• Coletor de base solvente no acabamento; 

• Coletor de base aquosa no acabamento; 

• Tubagem dedicada para a resina BBB01 diretamente ao ponto de consumo. 
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Figura 4-19 : Layout futuro e proposta de divisão dos tanques de acabamento em função dos coletores 

 

Resumidamente optou-se pela recomendação do segundo cenário essencialmente devido 

à extensão dos coletores do primeiro cenário e à menor probabilidade de contaminações 

aliado ao facto da possibilidade de terminar certos produtos nos dispersores e enviar 

diretamente para as linhas de enchimento. As tabelas 4-12 e 4-13 efetuam a comparação/ 

resumo os dois cenários.  

 

 Dispersores Intermédios Acabamento 

Coletor Solvente Aquoso BBB01 Solvente Aquoso BBB01 Solvente Aquoso BBB01 

Cenário 1 x x         x x   

Cenário 2 x          x x x x x   x x x 

 

Tabela 4-12 : Comparação Coletores Cenário 1 e Cenário 2, pontos de consumo  
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 Nº coletores Comprimento médio (m) Redução (m) 

Cenário 1 4 1,6 0 

Cenário 2 9 1,1 0,5 

 

Tabela 4-13 : Resumo Cenário 1 e Cenário 2 

A figura 4-20, desenhada em AutoCAD à escala real, ilustra as zonas propostas para a 

estrutura dos coletores de modo a que não perturbem a deslocação na plataforma de 

fabrico e a estarem perto dos pontos de consumo. 

 

 

Figura 4-20 : Zonas definidas para o suporte de coletores 

A automação das matérias-primas contribuem para o melhoramento dos indicadores de 

performance pois reduzem movimentações, tanto no armazém de matérias-primas como 

no sector em questão, e tempos de acréscimo das matérias ao mesmo tempo que 

desocupam o operário responsável pelo fabrico. Consequentemente é possível aumentar 

a produção, o cumprimento do plano e reduzir lead-time. Estes indicadores são afetados 

diretamente, no entanto outros, como fazer bem à primeira, produtos não conforme e 

quebras, também serão afetados positivamente pois a partir do momento em que as 

matérias-primas cruciais dão entrada automaticamente a dosagem é mais precisa e com 

menos perdas assim como a probabilidade de erro na escolha da matéria é minimizada.    

As matérias-primas selecionadas, sólidas e líquidas, representam 58% do total de pesagens 

anual da nave central e 70% dos quilogramas usados anualmente nos fabricos. A figura 4-

21 apresenta para os tanques de acabamento uma visão global das matérias-primas 

selecionadas e dos coletores em que estão inseridas tal como a respetiva ordem segundo 

os princípios de utilização de coletores. Pode verificar-se também uma tubagem que segue 
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a direção contrária, isto é, para fora dos tanques, trata-se da extração de vapores tóxicos. 

Este desenho integra uma visão geral das matérias primas selecionadas, desenho este 

disponível no Anexo M. 

 

                                  

 
 

 

Figura 4-21 : Visão Geral (Matérias-Primas, coletores e respetivos pontos de consumo) 
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 M.P. Líquidas 

 Atual Proposta 

Automação Semi-automáticas Automáticas 

(%) de alocação do recurso humano à 
operação de adição 

100 0 

Setup (min) 2 0,0025 

Tempo diário que operador não pode 
abandonar sistema (min) 

135 0 

(Nº movimentações/ano)  7933 7933 

Tempo anual de Setup (min) 15866 19,8325 

Tempo anual sem valor após Setup (min) 33750 0 

Tempo anual sem valor (min) 49616 19,8325 

Tempo anual sem valor (horas) 826,93 0,331 

Custo do tempo anual sem valor (€) 61 193,07 € 24,46 € 

Poupança 0    61 168,61 €  
 

Tabela 4-14 : Ganhos Automação Matérias Primas Líquidas 

A análise da tabela 4-14 retrata o estado atual do sistema semi-automático de adição de 

matérias-primas líquidas presente no posto de trabalho Dispermix e faz a comparação com 

a proposta de automação. Visto o operário não poder abandonar o local de fabrico quando 

coloca o sistema a adicionar matéria-prima no tanque este não acrescenta valor, pois fica 

retido na plataforma de fabrico de modo a não ultrapassar a quantidade indicada na OF. 

Considerando o pressuposto do custo de manutenção atual, incluindo custos diretos e 

indiretos, de 74 €/ hora, conclui-se que na adição de matérias-primas líquidas semi-

automatizadas no posto Dispermix a CIN perde cerca de 61 193€ por ano. A solução 

proposta tem um peso de apenas 24,46 € no orçamento significando uma poupança anual 

de 61 168,61€, não contabilizando todos os outros ganhos anteriormente mencionados. 

 

 

4.6. Análise Financeira Caixas VS Shrink-Wrap (Filme Plástico) 
 

Após uma análise financeira ao histórico dos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) é 

possível afirmar que o filme plástico é quem se traduz nos maiores benefícios.  

Aproximadamente 2800€ em caixas de cartão equivalem a 620€ em filme de plástico sem 

afetar o produto acabado. No entanto, é preciso ter em conta, o preço de aquisição de uma 

embaladora (enfardadora) e o custo energético do equipamento. 

Assumindo uma potência do equipamento de 17,4 KW e o preço de eletricidade de 0.1181 

KW/h são apresentados na tabela 4-15 por sector [C1; C7] a poupança relativa à troca das 
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caixas de cartão para filme plástico e o PAYBACK da aquisição do equipamento com o custo 

energético incluído: 

 

Sector Poupança     Anual Payback (anos) 

C1 14 371,29 € 2,56 

C2 1 530,00 € 22,98 

C3 226,41 € 154,72 

C4 7 598,74 € 4,72 

C5 4 242,23 € 8,38 

C6 4 548,75 € 7,76 

C7 4 459,25 € 7,95 

 

Tabela 4-15 : Análise Financeira 

A partir da análise da tabela 4-15 é possível verificar que os únicos sectores em que o 

retorno do investimento acontece a curto prazo (> 5 anos) são os sectores C1 e C4 devido 

à maior utilização de caixas. 

Relativamente ao sector C1 (nave central) na tabela 4-16 está representado o Payback em 

anos relativamente à instalação de uma embaladora por cada uma das linhas de 

enchimento. A análise foi feita a partir dos dados de três anos, assim o nº de caixas 

consumidas, o custo das caixas e a poupança, referem-se aos mesmos três anos. 

 

Máquina 
Nº de Caixas 
Consumidas 

Custo Caixas Poupança 
Custo Energia 
Embaladora 

PayBack            
(1 máq./linha) 

ME-24 34623,895 5 597,20 € 1 239,38 € 31,95 € 28,26570523 

ME-35 94629,379 16 722,60 € 3 702,86 € 95,46 € 9,477928371 

ME-36 109078,349 18 894,80 € 4 183,85 € 107,85 € 8,391282349 

ME-39 80490,987 14 146,60 € 3 132,46 € 80,75 € 11,19910076 

 

 

A partir da tabela 4-16 é conclusivo o facto que as linhas ME-35 e ME-36 são aquelas em 

que o retorno do investimento acontece antes dos 10 anos daí que o investimento no 

equipamento seja uma opção viável tendo em conta que, com a devida manutenção, o ciclo 

de vida das máquinas não deve ser inferior a trinta anos.  As figuras 4-22 e 4-23 retratam o 

equipamento embalador de filme plástico, os pacotes de seis latas embalados pelo mesmo 

e as caixa de cartão, respetivamente. 

Tabela 4-16 : Análise Financeira Linhas de Enchimento C1 
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Figura 4-22 : Embaladora de filmes plásticos e Pacotes de 6 latas embalados em filme plástico  

 

Figura 4-23 : Caixas de cartão de 6 latas 

 

 

4.7. Enchimento de Tambores de 200 Litros 
 

Esta proposta procura a melhor solução de entre as prováveis soluções futuras que 

promoverão o incremento de produtividade. Visto atualmente a CIN não ter um 

equipamento para enchimento de tambores de 200 litros solicitou-se a vários fornecedores 

o envio de soluções para o efeito, assim estas diferentes soluções propostas tal como as 

várias funcionalidades de cada uma são apresentadas na tabela 4-17:   
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Tabela 4-17 : Quadro Resumo das Soluções Propostas 

Tendo em vista a escolha do equipamento que melhor se adequa às necessidades atuais e 

futuras da CIN realizou-se uma matriz de prioridades (tabela 4-18) de modo a apoiar a 

decisão e mostrar qual o equipamento mais capaz tal como a relação qualidade-preço. A 

tabela 4-19 apresenta a atribuição de prioridades, estrategicamente pensada para o fim 

pretendido. 

Nota: Células a vermelho denotam informação não validada.  

 

Tabela 4-18 : Matriz de prioridades 

 

 

Tabela 4-19 : Relação de Prioridades 

Marca/Modelo Custo
Precisão Balança 

(g)

Capacidade de 

dosagem (Kg)
Dimensões

Modo de 

enchimento

Capacidade de 

produção 

(tambor/hora)

Tipo de 

funcionamento

Sistema 

de 

Limpeza

Conveyor

Sistema de 

Recolha 

(Derrames) 

Nº de bicos 

de 

enchimento

Cabeçal 

Pneumático 

para fecho 

de bujões

Extração 

de 

vapores

COMEC Fust 

P1500
52 400,00 €       500 1500 Adequado

Abaixo da 

superfície
- Semi-automático Não Sim Não 1 Não Não

FEIGE Pivoting 

Pallet Filling 

Station TYPE 16  

conveyor 

(Standard)

86 600,00 €       100-200 2000
Não 

Adequado

Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Sim Sim Sim 1 Sim Sim

FEIGE Pivoting 

Pallet Filling 

Station TYPE 16 

77 200,00 €       100-200 2000 Adequado
Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Sim Não Sim 1 Sim Sim

FEIGE Coordinate 

Pallet Filling 

Equipment TYPE 

27

- 100-200 2000
Não 

Adequado

Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Sim Sim Não 1 Sim Sim

OB - 89/300 - 100 300 Adequado
Abaixo da 

superfície
45 Semi-automático Não Não Não 1 Sim Sim

OB - PALET 1500/A 107 810,00 €     100 3000 Adequado
Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Não Sim Não 1 Sim Sim

OB - PALET 1500/B - 100 3000 Adequado
Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Não Não Não 1 Sim Sim

OB - PALET 1500 

S/A
69 300,00 €       500 1500 Adequado

Abaixo da 

superfície
60 Semi-automático Não

Não 

(opcional)

Não 

(opcional)
1

Não 

(opcional)
Sim

VIBROMAC DPC 

3000 Ex
63 400,00 €       500 3000 Adequado

Abaixo da 

superfície
40 Semi-automático Não Sim Sim 1 Não Não

Marca/Modelo Custo

Precisão 

Balança 

(g)

Capacidade 

de 

dosagem 

(Kg)

Dimensões
Modo de 

enchimento

Capacidade de 

produção 

(tambor/hora)

Tipo de 

funcionamento

Sistema 

de 

Limpeza

Conveyor

Sistema de 

Recolha 

(Derrames) 

Nº de bicos 

de 

enchimento

Cabeçal 

Pneumático 

para fecho 

de bujões

Extração 

de 

vapores

Soma Prioridade

COMEC Fust P1500 5 1 1 4 5 0 4 0 1 0 2 0 0 23 8

FEIGE Pivoting Pallet 

Filling Station TYPE 16  

conveyor (standard) 

2 2 1 0 5 4 4 4 1 2 2 4 4 35 2

FEIGE Pivoting Pallet 

Filling Station TYPE 16 
3 2 1 4 5 4 4 4 0 2 2 4 4 39 1

FEIGE Coordinate 

Pallet Filling 

Equipment TYPE 27

0 2 1 0 5 4 4 4 1 0 2 4 4 31 5

OB - 89/300 0 3 2 4 5 3 4 0 0 0 2 4 4 31 5

OB - PALET 1500/A 1 3 2 4 5 4 4 0 1 0 2 4 4 34 3

OB - PALET 1500/B 0 3 2 4 5 4 4 0 0 0 2 4 4 32 4

OB - PALET 1500 S/A 4 1 1 4 5 4 4 0 0 0 2 0 4 29 6

VIBROMAC DPC 3000 

Ex
4 1 2 4 5 2 4 0 1 2 2 0 0 27 7

Matriz de prioridades

Custo

Precisão 

Balança 

(g)

Capacidade 

de dosagem 

(Kg)

Dimensões
Modo de 

enchimento

Capacidade de 

produção 

(tambor/hora)

Tipo de 

funcionamento

Sistema 

de 

Limpeza

Conveyor

Sistema de 

Recolha 

(Derrames) 

Nº de bicos 

de 

enchimento

Cabeçal 

Pneumático para 

fecho de bujões

Extração 

de 

vapores

5 3 2 4 5 4 4 4 1 2 4 4 4

Prioridades
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 Relativamente às possíveis soluções o modelo Fust P1500 da COMEC, apesar de ser aquele 

com o preço mais apelativo, a baixa precisão da balança certamente fará a diferença ao 

longo dos múltiplos enchimentos. Para além deste facto, a não existência de um sistema 

de limpeza, limita o equipamento pois é um facto crucial na escolha devido às 

características da tinta a que o equipamento vai ser exposto. 

As soluções propostas pela OB, carecem de sistema de limpeza e o equipamento Palet 

1500/A é aquela com o custo mais elevado. A solução mais adequada deste fornecedor é a 

máquina OB - PALET 1500 S/A, no entanto de modo a tornar-se competitiva, requeria de 

determinados elementos opcionais. Cabeçal pneumático para fecho de bujões e sistema 

de recolha de derrames que resulta num acréscimo de 4037€ e sistema de limpeza sendo, 

que o último, não é um elemento opcional.   

O modelo DPC 3000 Ex da marca VIBROMAC apresenta sistema de recolha de derrames no 

caso de sobre enchimento ou erro do operário, no entanto não tem sistema de limpeza e 

exibe uma capacidade de produção relativamente reduzida comparativamente a algumas 

das restantes opções. 

Após a análise das diferentes opções conclui-se que a marca FEIGE oferece duas soluções 

interessantes, no entanto a opção com conveyor apenas se justificaria se o local não tivesse 

restrições de espaço. A versão com conveyor (Standard) necessita ainda de dois opcionais 

que acrescem ao custo inicial do equipamento 6.000€ de modo a apresentar “Valve rack” 

e “Manual bunging/de-bunging station”. 

Assim conclui-se que a opção FEIGE Pivoting Pallet Filling Station Type 16 é a solução que 

melhor se adequa aos requisitos atuais e futuros da CIN.  

Na questão do impacto produtivo estima-se que a solução proposta combinada com a 

alteração de layout apresentará ganhos de produtividade relevantes tal como apresentado 

na tabela 4-20. 

Enchimento 12 UN Set-UP (%) 
Enchimento 

(%) 
Tempo 

médio (min) 
Redução 

Potencial (%) 

Situação Atual 56 44 40 x 

FEIGE Pivoting Pallet Filling 
Station Type 16 

38 62 7 30 

 

Tabela 4-20 : Estimativa do impacto referente à solução proposta 

Estima-se que o tempo de setup seja reduzido para 30 % pois já não existe a necessidade 

de calibrar o porta-paletes balança, ajustar constantemente o braço de enchimento 

quando se passa de um tambor para o seguinte ou forrar o chão com cartão devido a 

derrames. 
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Através da solução proposta é possível atingir uma redução aproximadamente de 30%, na 

situação atual, num intervalo de tempo de uma hora, são cheios cerca de 18 tambores e o 

equipamento a adquirir é capaz de encher 60 tambores de 200L no mesmo intervalo de 

tempo. 

Para o cálculo do retorno do investimento assumiu-se o pressuposto da manutenção do 

custo médio atual (74 €/hora) que engloba custos diretos e indiretos (tabela 4-21). 

 

Equipamento PaybacK (anos) 

FEIGE Pivoting Pallet Filling Station Type 16 8,1 

 

Tabela 4-21 : Retorno do investimento 

Estima-se que o retorno do investimento aconteça no oitavo ano de uso do equipamento, 

inclui-se na previsão do PayBack o custo de instalação e o custo da opção do software. 

Em suma, o impacto da solução recomendada é bastante relevante, são estimadas 

reduções do tempo médio de enchimento para a linha de no mínimo 30%. Os ganhos de 

produtividade serão obtidos através da maior eficiência do equipamento e da redução 

drástica do tempo de setup do processo. A separação entre tempo-homem e tempo-

máquina permitirão a execução de atividades sem valor acrescentado em simultâneo com 

o enchimento dos tambores. A aquisição de um equipamento mais rápido permitirá libertar 

recursos mais cedo para execução de outras tarefas de valor acrescentado no sector, 

esperando-se um aumento de capacidade de enchimento que poderá ser traduzido em 

aumento de output (litros) ou na melhoria do nível de serviço.  

Face ao estudo realizado, propõe-se a seleção do equipamento FEIGE Pivoting Pallet Filling 

Station Type 16 (Anexo N) e o retorno do investimento será obtido em cerca de oito anos. 

A aquisição do equipamento traduz-se em benefícios elevados para a CIN e que poderão 

ser ainda maximizados com setup’s curtos na mudança entre produtos intermédios e o 

REVAMP do sector.  

Existem ainda pontos a melhorar assim sugerem-se duas medidas que poderão 

potenciar o equipamento e aumentar a sua disponibilidade: 

1. Aquisição de um bico de enchimento extra (que permita ter constantemente um 

em uso e o outro preparado);  

2. Aquisição de um filtro auto-limpante extra. 
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4.8. Aquecimento de Tambores (Drum & Container Heater) 
 

Esta sugestão visa a redução do tempo de aquecimento dos tambores através do uso de 

dois equipamentos, uma manta térmica capaz de gerar uma temperatura até 200ºC e uma 

base condutora que atinge os 120ºC (figura 4-24). Os tambores quentes podem ser 

revestidos por uma proteção isoladora de modo a que a temperatura destes seja mantida 

até à sua utilização. O Anexo O revela o estado da estufa utilizada atualmente para o 

aquecimento de tambores, o estado obsoleto do equipamento apoia a decisão de adquirir 

novos equipamentos para o mesmo fim. A quantidade de resina presente no equipamento 

diminui a transferência de calor por radiação, demorando mais tempo do que o previsto. 

 

 

Figura 4-24 : Base condutora, Manta Térmica e Revestimento Isolante 

 

 Nº 
Tambores 

Estufa (h) Proposta (h) Melhoria (h) Melhoria (%) 

 1 01:20:00 00:45:00 00:35:00 43,75 

Consumos 
2017 

175 233,3 102,1 131,3 56,25 

 

Tabela 4-22 : Melhoria Estufa vs Proposta 

A tabela 4-22 traduz o potencial impacto da renovação do equipamento atual por algo 

como o sugerido ou seguindo o mesmo conceito de equipamento e adquirindo uma outra 

estufa nova. Apesar de não se ter tido oportunidade de testar sabe-se que praticam 

rendimentos ligeiramente mais elevados, daí que esta análise apenas contabilize o tempo 

ganho na troca de equipamentos tornando a recomendação fiel ao seu princípio de 

atualização, neste caso, de equipamentos de apoio ao processo. Verifica-se uma melhoria 

de 43,75% no tempo de aquecimento que se traduz em cerca de 102 horas.  
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4.9. Análise Financeira Filtros GAFF vs Filtros RUSSEL 
 

A substituição dos filtros atuais para os filtros sugeridos tem a capacidade de aumentar a 

produtividade pois não é necessário interromper o processo para trocar sacos ou bolsas 

filtrantes. A redução de caudal causado pelo bloqueio da malha dos filtros também será 

eliminada. Relativamente aos tempos de setup existe uma clara redução pois neste 

momento em média perdem-se 15 minutos a trocar filtros, com uma frequência 

diretamente proporcional ao tipo de produto e à qualidade que apresente. Para além da 

troca de filtros existe ainda a necessidade de purgar o filtro que de seguida volta ao sistema, 

mas que, no entanto, não invalida a paragem, abertura, lavagem e reposição do filtro. 

Menos frequente, mas também significativo para a análise em questão é a troca de vedante 

que em princípio seria eliminada. As quebras originadas pela perda de produto aquando as 

trocas de filtros são eliminadas diminuindo o desperdício. Em termos ergonómicos também 

existem vantagens, os operadores estão mais protegidos pois passa-se de um ciclo aberto 

para um ciclo fechado impedindo o escape de vapores e onde o envolvimento do operador 

se torna mínimo. Este funcionamento em ciclo fechado favorece a qualidade do produto 

pois impossibilita contaminações dos respetivos produtos. A figura 4-25 traduz o 

funcionamento de um filtro auto-limpante.  

 

 

Figura 4-25 : RUSSEL ECO FILTER 
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4.10. Limpeza de Tanques 
   

Atendendo à facilitação e agilização do processo de lavagem de tanques sugere-se a 

aquisição de um equipamento móvel para o efeito. O equipamento pode ser utilizado em 

tanques usados para tinta de base aquosa e para tinta de base solvente apenas trocando o 

agente de limpeza. É inserida uma lança com uma cabeça rotativa em dois eixos diferentes 

capaz de abranger a área total das paredes do tanque.  

A aquisição do carrinho móvel, (desenho técnico na figura 4-26), reduz significativamente 

o tempo de limpeza dos tanques e o consumo de água ou solvente, no entanto a principal 

vantagem reside no facto em que basta colocá-lo em posição e iniciar a lavagem, a partir 

desse momento o operário está disponível para outros trabalhos, conseguindo-se assim 

separar a hora “homem” e a hora “máquina”. Visto o operário ficar disponível é possível 

aumentar a produção, o cumprimento do plano, a produtividade e reduzir o lead-time. 

 

 

Figura 4-26 : Desenho técnico carrinho de limpeza de tanques 

Como a plataforma de tanques de acabamento atual irá manter o layout levantou-se a 

dúvida em relação à passagem do carrinho de lavagem em redor da plataforma de modo a 

chegar a todos os tanques e se a lança de inserção no tanque seria facilmente manipulada 

devido às restrições físicas que circundam o topo dos tanques. Conclui-se que o carrinho é 

capaz de alcançar todos os pontos de interesse, mas que em determinadas zonas dos 

tanques de acabamento a inserção da lança será mais difícil, mas exequível, pois o topo 

destes encontra-se mais próximo da estrutura de suporte do teto da nave.  

Outra vantagem de elevada importância reside no facto de se eliminar o risco de 

contaminação, pois a limpeza com o sistema sugerido funciona num ciclo fechado onde os 

resíduos provenientes da lavagem são extraídos e armazenados. Devido à diminuição do 

tempo médio de lavagem dos tanques consequentemente diminuem-se as restrições 
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físicas de tanques. Passa a ser possível efetuar uma lavagem mais difícil, mais rapidamente, 

e obter o tanque disponível para o respetivo fabrico ou acabamento ao invés de o manter 

no mesmo segmento do último produto para não se proceder a mais uma lavagem. Por 

estas razões o indicador PNC’s sofre uma redução o que automaticamente se traduz num 

aumento das tintas fabricadas bem à primeira. 

 

 
Processo Atual 

(min) 
Processo Automático 

(min) 
Melhoria (%) 

Lavagem de 
Tanques 

45 15 66,7 

 

Tabela 4-23 : Melhoria Lavagem de Tanques 

Na tabela 4-23 é apresentado através do dado quantitativo “redução de tempo de 

lavagem”, a melhoria direta, no entanto não se contabiliza todas as melhorias inerentes à 

utilização do carrinho de lavagem, como nomeademente a poupança em solvente de 

limpeza.  

 

 Nº de tanques lavados 
em 2017 

Duração total das 
lavagens (h) 

Redução Anual do 
tempo de lavagem 

(h) 

Processo Atual 1274 955,5 0 

Equipamento 
sugerido 

1274 318,5 637 

 

Tabela 4-24 : Potencial Redução do tempo de lavagem anual 
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Capítulo 5  - Conclusões, Limitações e Trabalhos Futuros 
 

No presente capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido ao longo 

do período de estágio, as limitações encontradas e as perspetivas para trabalhos futuros. 

Este projeto de dissertação em ambiente empresarial, desenvolvido na empresa 

Corporação Industrial do Norte S.A. (CIN), surge no âmbito de um projeto de renovação 

tecnológica levado a cabo pela empresa, denominado de CIN Maia REVAMP. O CIN Maia 

REVAMP tem como principais objetivos: 

• Aumento de produtividade; 

• Melhoria do nível de serviço e qualidade; 

• Melhoria na utilização da capacidade produtiva; 

• Redução do Work In Process (WIP); 

• Redução dos níveis de stock; 

• Redução de Lead-Time; 

• Redução dos custos provenientes da produção; 

• Reduzir variabilidade no processo; 

• Diminuir desperdício; 

• Diminuir número de lotes com defeito; 

 

Numa fase inicial foi efetuado o levantamento do funcionamento do processo produtivo 

nos diferentes setores e posteriormente existiu o foco na nave central, tendo sido 

identificados problemas e constrangimentos. Após esta fase iniciou-se a pesquisa 

bibliográfica que serviu de base académica para as sugestões indicadas, nomeadamente a 

utilização da ferramenta VSM que serviu para enquadrar os principais processos 

necessários à produção, para o aprofundamento dos mesmos e para a análise dos fluxos 

de material e informação. Esta análise individual e relacional resultou na exposição de 

desperdícios como o elevado stock de matéria-prima e produto intermédio, a ausência de 

fluxo pull e o excesso de processamento. Com base nestes problemas chegou-se a uma 

proposta de layout da nave central que se apoia na separação de fluxos distintos e criação 

de fluxo produtivo.  

Procura-se com o presente REVAMP a criação de fluxo, e a eliminação de gargalos e as vias 

pelas quais se pretende atingir os objetivos estabelecidos, especialmente na nave em 

estudo encontram-se especificadas no capítulo quatro do presente documento. A tabela 

5-1 revela os objetivos numéricos a atingir através das propostas indicadas e a estimativa 

percentual da diferença que poderá ser atingida. 
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Após o contacto com fornecedores nacionais e internacionais apresentando os requisitos 

de cada equipamento foi possível ter uma noção do investimento a efetuar relativamente 

à automação de matérias-primas, instalação do sistema de controlo, novos dispersores, 

renovação dos tanques de acabamento, melhorias no processo de moagem, filtros auto-

limpantes, a máquina de enchimento de tambores de 200L e o equipamento de 

aquecimento de tambores. Por motivos de confidencialidade o investimento a efetuar com 

algumas das propostas sugeridas durante o estágio não pode ser revelado. Para a 

renovação de layout não foi possível obter um orçamento durante o período de estágio. 

Relativamente às limitações encontradas durante o período de estágio, considera-se a 

dificuldade em estudar um processo produtivo descontínuo, com muitos produtos a 

coexistirem no mesmo fluxo e onde estes apresentam um lead-time elevado tornando o 

REVAMP Nave Central 

Indicadores Métrica 
Estado 
Atual 

Objetivo 
REVAMP 

Diferença 
(%) 

Produção 
Semanal (L) 

Total de Litros 117000 146250 20,0 

Cumprimento 
do Plano (%) 

Nº OE Cumpridos/Nº OE 
Programados 

88 100 12,0 

Lead-Time 
(dias) 

Data Fecho - Data Arranque 
Fabrico 

5 1,5 69,7 

Bem à 
Primeira (%) 

% de fabricos com apenas 1 
amostra 

84 90 6,7 

PNC's (%) 
Nº de Fabricos classificados 

como PNC/ Nº total de 
fabricos 

1 0 100,0 

Quebras (%) 
(Quantidade Obtida - 

Quantidade Introduzida) 
/Quantidade Introduzida 

2,5 1 60,0 

Produtividade Litros Cheios / Hora-Homem 204 306 33,3 

OEE (ME-35) 
(%) 

Tempo Produção 
Efetivo/Tempo de Produção 

Planeado 
52 55 5,5 

OEE (ME-36) 
(%) 

Tempo Produção 
Efetivo/Tempo de Produção 

Planeado 
37 55 32,7 

OEE (ME-24) 
(%) 

Tempo Produção 
Efetivo/Tempo de Produção 

Planeado 
26 40 35,0 

Tabela 5-1: Nave Central pós REVAMP 
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acompanhamento de um determinado fabrico demorado. Tendo em conta os rígidos 

objetivos estabelecidos para o projeto foi necessária a integração rápida e sólida na 

organização de modo a conseguir-se encontrar o máximo de oportunidades de melhoria e 

apresentar um leque de propostas justificadas e confiáveis.  

Chegou-se à conclusão de que o estudo e implementação de projetos desta dimensão é de 

extrema complexidade, demorado e difícil, no entanto, quando realizada a análise e 

definida a estratégia as vantagens do mesmo podem ser muito apelativas para a 

organização envolvida. O trabalho desenvolvido permitiu verificar os grandes benefícios 

que este projeto proporcionará à empresa quando completamente implementado. 

Uma vez que a duração do projeto não possibilitou a implementação do sistema devido ao 

grande número de projetos a coexistirem no mesmo intervalo de tempo e maior parte na 

fase de implementação e não de conceção, este trabalho deverá ser desenvolvido por uma 

equipa multidisciplinar dedicada à melhoria contínua e projetos.  

Por fim, é importante compreender que as propostas apresentadas neste relatório não são, 

por si só, objetivos a atingir, mas sim ferramentas/métodos para atingir objetivo último de 

melhorar a competitividade da empresa. No limite a CIN deve entender este projeto como 

um alicerce para a construção sustentável do seu futuro. 

As propostas para desenvolvimento de trabalho futuro são: 

• Implementação de princípios pull no planeamento da produção; 

• Normalização do procedimento de lavagem de bombas, moinhos, tanques e 

dispersores fixos especialmente no caso de aquisição da máquina de limpeza 

sugerida; 

• Implementação de 5S nas zonas de pesagens e acabamento; 

• Reestruturar fluxos da nave central após arranque da nave fábrica de indústria, 

acompanhar e validar esta transição por uma equipa multidisciplinar; 

• Implementação das soluções propostas no presente documento. 
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Anexos  
 

Anexo A – KAIZEN vs KAIKAKU    
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Anexo B – Simbologia VSM (Rother e Shook,1999) 
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Anexo C – Processo de moagem recorrendo a dois tanques móveis 

 

 

 

Anexo D – Acessibilidade Plataforma Dispermix – Acumulação de MP 
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Anexo E – Duração da operação de moagem na nave central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F – Rotação dos tanques fixos na nave central 

Média 14,1 

Desvio Padrão 9,7 

Duração mínima: 0,8 

Duração máxima: 74,4 

Mediana 11,5 

N.º Cargas  2039 

[0;5] [5;10] [10;15] [15;20] [20;25] [25;30] [30;35] [35;40] [40;45] [45;200]

Horas 228 625 472 299 162 96 70 31 31 25

228

625

472

299

162

96 70
31 31 25

Intervalos (horas)

Operação de Moagem na Nave Central  - Duração

Rotação dos Tanques Fixos - Nave Central

12

1

6

12
13

8

5 5

3

1

Intervalo com n.º de rotações anuais

N.º Ocupações 12 1 6 12 13 8 5 5 3 1

[0;4] [4;8] [8;12] [12;16] [16;20] [20;24] [24;28] [28;32] [32;36] [36;50]



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

139 
 

Anexo G – Tampas de acabamento 
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Anexo H – Pontos de WIP fabricos grandes  

 

 

 

Anexo I – Pontos de WIP fabricos pequenos 

 

 

 



Atualização Processual e Tecnológica de uma Unidade Produtiva 

141 
 

Anexo J – Taxa de Ocupação dos Moinhos da Nave Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K – Legenda Automação de Matérias-Primas 
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Anexo L – Plataforma de fabrico fluxos decorativos nave central 
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Anexo M – Visão Geral automação das matérias líquidas 
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Anexo N – FEIGE Pivoting Pallet Filling Station Type 16 

 

Anexo O – Estufa de aquecimento de tambores de 200L 
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