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palavras-chave Padronização, linha de montagem, balanceamento de linha, Lean 

resumo O presente projeto foi levado a cabo numa linha de montagem de chassis de 
autocarros elétricos, dentro de uma organização da indústria automóvel. Esta é 
uma linha recente e, portanto, não apresenta os standards, normas e o 
balanceamento de processo atualizados e de acordo com o sistema de 
produção da empresa. Assim, o foco do trabalho desenvolvido foi a análise do 
funcionamento dessa linha por forma a contribuir para a melhoria do 
desempenho da mesma, ajudando a padronizar o trabalho e balancear a carga 
dos postos. 
 
O problema inicial estava relacionado com a falta de padronização na 
realização das tarefas de montagem e no seu sequenciamento e 
balanceamento. Foram, então, analisadas as causas deste problema e foi 
verificado que o incumprimento do sequenciamento tem como causa principal 
a falta de documentação de suporte nas instruções de realização de tarefas 
assim como de um balanceamento atualizado e disponível na linha. 
 
Desta forma, os objetivos mais específicos do projeto consistiram, 
primeiramente, na criação de documentação de suporte para a correta 
realização das tarefas do processo e, posteriormente, na elaboração de um 
estudo de balanceamento da linha de forma a satisfazer as precedências do 
processo produtivo, melhorar o fluxo e reduzir as paragens e deslocações 
entre tarefas. Para isso, foram utilizadas um conjunto de documentos standard 
da própria empresa, uma metodologia para um estudo de balanceamento de 
linha, assim como ferramentas lean. 
 
Espera-se que a aplicação conjunta de ferramentas de padronização, 
balanceamento de linha e gestão visual, ajudem na uniformização e 
simplificação do processo produtivo o que, por sua vez, dá origem a um fluxo 
contínuo e facilita a melhoria contínua na linha. 
 

 

  



  

  

keywords Standardized work, assembly line, line balancing, lean  

abstract This project was carried out in an electric bus chassis assembly line within an 
automotive industry organisation. It is a recent line and therefore does not have 
the standards, rules and process balancing updated and in accordance with the 
production system of the company, having been the focus of the work these 
points. Thus, the focus of the work developed was the analysis of the operation 
of this line in order to contribute to the improvement of its performance, helping 
to standardize work and balance the workload of the workstations. 
 
The initial problem was related to the lack of standardization in performing 
assembly tasks and their sequencing and balancing. The causes of this 
problem were analysed and it was verified that the failure of sequencing 
resulted from the lack of supporting documentation, namely the instructions for 
performing tasks and an updated balancing. 
 
In this context, the specific objectives of the project consisted firstly, in the 
creation of supporting documentation required for correctly carrying out the 
tasks of the process and secondly, in the elaboration of a line balancing study 
in order to meet the precedences of the production process, improve the flow 
and reduce stops and movements. For this, a set of standard documents of the 
company itself were used, as well as a methodology for line balancing and lean 
tools. 
 
It is expected that the joint application of standardization tools, line balancing 
and visual management, will help in the standardization and simplification of 
the production process, which, in turn, will result in a continuous flow and 
facilitate continuous improvement actions in the line. 
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Glossário 

Dolly - Equipamento com rodas usado para movimentar componentes dentro da fábrica. 

QCC - Um Círculo de Controlo de Qualidade realizado por um conjunto de colaboradores e 

que consiste em reuniões regulares para resolução de problemas existentes e para 

melhorar a qualidade dentro de uma organização. 

Racks - Estantes usadas para armazenar componentes. 

 

Acrónimos 

EV - Veículo Elétrico 

EWS - Element Work Sheet 

FCEL – Fuel Cell Electric Vehicles 

JIT – Just in Time 

NNVA - Valor Não Acrescentado Necessário 

NVA - Valor Não Acrescentado 

PDCA - Plan Do Check Act 

QCC - Círculo de Controlo da Qualidade 

SWC - Standardized Work Chart/Moving Line 

SWCT - Standardized Work Combination Table 

SWRS - Standardized Work Recording Sheet 

TCAP - Toyota Caetano Portugal S.A. 

TPS - Toyota Production System 

VA - Valor Acrescentado 

VSM – Value Stream Mapping 

WSS - Work Step Sheet 
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1. Introdução 

O presente relatório visa mostrar o trabalho desenvolvido no departamento de engenharia 

de processos da Toyota Caetano Portugal SA. Esta unidade fabril situa-se em Ovar e 

pertence ao Grupo Salvador Caetano. 

1.1. Contextualização do projeto e objetivos 

O projeto foi realizado na fábrica da Toyota Caetano Portugal, SA., localizada em Ovar, 

pertencente ao Grupo Salvador Caetano. Esta fábrica está ligada à montagem de 

automóveis Toyota e veículos pesados de outras marcas e conta, desde 2015, com uma 

linha de montagem dedicada à produção do Toyota Land Cruiser série 70, que é exportado 

para o mercado da África do Sul. Recentemente, passou a contar também com uma linha 

de montagem de chassis de autocarros elétricos, transferida da empresa Caetano Bus, 

pertencente ao mesmo grupo. 

O projeto realizou-se nesta nova linha que, por ser recente, não apresenta os standards, 

normas e balanceamento do processo atualizados e de acordo com a filosofia Toyota nem 

com o seu sistema de produção (Toyota Production System - TPS). 

Englobado no departamento da engenharia do processo, o projeto focou-se na 

padronização do processo da linha de montagem e foi feito com ajuda de documentos 

standards usados na Toyota, nomeadamente através da criação de instruções de trabalho 

com grande enfoque nas tarefas de roteamento de cablagens do chassis pois são tarefas 

com pouca informação disponível, para além da elaboração de um estudo de 

balanceamento de linha. A criação de documentação de suporte serviu como a base para 

poder definir o processo melhor e reduzir a sua variação o que, por sua vez, facilitou a 

identificação de problemas e respetivas oportunidades de melhorias.  

O projeto teve como objetivo geral, a padronização do processo da linha dado que existia 

pouca documentação e muita variabilidade. Dentro deste objetivo foi necessário, durante 

o projeto: 

▪ Entender a filosofia Toyota, o seu sistema de produção (TPS) assim como os 

documentos standards utilizados por forma a saber adaptá-los ao processo novo 

que apresenta um tempo de ciclo muito elevado. 

▪ Conhecer o funcionamento dos componentes elétricos e entender o roteamento 

das cablagens. 

▪ Criar instruções de trabalho claras para tarefas elétricas com grande enfoque no 

roteamento de cablagens. Estas instruções têm dois grandes objetivos: 

 Ajudar os colaboradores a entender o processo e como se realiza uma 

determinada tarefa, reduzindo o tempo desperdiçado. 
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 Uniformizar a realização das tarefas elétricas, o que reduzirá a ocorrência de 

erros e facilitará a resolução destes. 

▪ Definir as precedências das tarefas do processo para criar standards no 

balanceamento. 

▪ Fazer um estudo de tempos para as várias tarefas do processo. 

▪ Fazer um estudo de balanceamento para a linha de montagem do chassi. 

▪ Identificar e implementar oportunidades de melhoria nas tarefas padronizadas. 

▪ Analisar o impacto, em termos de tempo de ciclo, da padronização das tarefas, 

assim como das melhorias implementadas. 

 

Procurou-se que o projeto conduza a benefícios para a empresa tais como: 

• Redução do lead time; 

• Melhoria na qualidade e produtividade; 

• Diminuição do retrabalho; 

• Melhores condições de segurança e ergonomia; 

• Redução de movimentações do operador. 

 

1.2. Metodologia 

Para atingir os objetivos definidos no projeto foi seguida uma metodologia. 

Depois da elaboração da pesquisa teórica dos conceitos que seriam aplicados na parte 

prática do projeto desenvolvido, essa parte prática começou pela observação do processo 

de montagem do chassi elétrico e pela identificação das tarefas que não estavam 

documentadas. Após a análise do processo macro partiu-se para a análise de cada uma 

destas tarefas para fazer a documentação standard de cada uma delas. Aqui seguiram-se 

os seguintes passos: 

1. Selecionar uma tarefa; 

2. Visualizar a tarefa, gravar e tirar fotos aos procedimentos; 

3. Elaborar documentos standard Toyota para a tarefa; 

4. Identificar oportunidades de melhoria no processo documentado; 

5. Alterar o processo se a melhoria for implementada; 

6. Alterar a documentação standard. 

Seguidamente, foi elaborado um estudo de balanceamento que seguiu os seguintes passos: 

1. Levantamento e atualização de todas as tarefas do processo; 

2. Medição de tempos das tarefas identificadas; 

3. Cálculo do Takt time e target cycle time; 

4. Elaboração do diagrama de precedências e do sequenciamento do processo; 
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5. Afetação das tarefas aos postos de trabalho; 

6. Elaboração do gráfico Yamazumi. 

Por fim, foi feita uma análise do impacto do balanceamento assim com uma análise final 

da linha tendo em vista o novo balanceamento. Esta não foi elaborada com dados reais 

pois o balanceamento proposto não foi implementado. 

 

1.3. Estrutura do documento 

Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos definidos de acordo com a 

metodologia descrita anteriormente. 

No capítulo 1 é feita uma introdução ao projeto onde se faz uma contextualização do 

projeto, os seus objetivos e a metodologia utilizada. 

O capítulo 2 diz respeito à revisão bibliográfica elaborada, onde são descritos vários 

conceitos teóricos que foram a base para o desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 3 contextualiza o caso de estudo e começa por apresentar a empresa onde o 

projeto foi realizado, o processo produtivo da linha do chassi EV e a análise da situação 

inicial. 

No capítulo 4 é apresentado o trabalho realizado sendo explicada a análise final da linha e 

descritas as melhorias propostas. 

No capítulo 5 são expostas as conclusões principais do trabalho, as suas limitações e as 

perspetivas e sugestões de trabalho futuro. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo vão ser abordados os temas que suportam o trabalho desenvolvido no 

projeto assim como as ferramentas utilizadas. Inicia-se com o tema da sustentabilidade, 

alusivo ao tipo de produto fabricado na empresa, seguindo-se uma explicação das linhas 

de montagem e do balanceamento destas. Depois é explicado o Sistema Toyota de 

Produção e introduzido o tema Lean, que tem como origem este sistema. Por fim são 

referidas as ferramentas Lean utilizadas neste projeto. 

2.1. Sustentabilidade 

O conceito da sustentabilidade foi sofrendo algumas alterações ao longo dos anos sendo 

que a primeira vez que este ganhou uma dimensão maior foi na conferência sobre o meio 

ambiente, em Estocolmo, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, 

em que foi estabelecido um guia de princípios comuns para a população preservar e 

melhorar o meio ambiente (United Nations, 1972). Mais tarde, em 1987 surgiu o conceito 

de desenvolvimento sustentável apresentado pela World Commision on Environment and 

Development (WCED), caracterizando o desenvolvimento sustentável como a capacidade 

de ir ao encontro das necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades 

da geração futura (Dhahri & Omri, 2018). No relatório apresentado nessa conferência, 

intitulado de relatório Bruntland, foram definidos medidas e metas para o 

desenvolvimento sustentável, um conceito mais abrangente que o discutido em 1972 com 

grande foco na erradicação da pobreza e fome (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Esta conferência deu origem a mais encontros entre os 

estados-membro das Nações Unidas (UN) onde foi estipulada legislação para o 

cumprimento dos objetivos definidos para o desenvolvimento sustentável. Foi mais tarde, 

na World Summit on Sustainable Development, em 2002, que foi estendida a definição do 

desenvolvimento sustentável de 1987, com a inclusão de 3 pilares interdependentes: 

Económico, Social e Ambiental (Kates et al., 2005). Estes pilares encontram-se presentes 

no conceito da sustentabilidade até aos dias de hoje tendo sido sendo amplamente aceites 

por parte dos governos, dos indivíduos, e das organizações. 

 Sustentabilidade ambiental nas organizações 

De uma forma geral, um negócio ou empresa para ser sustentável tem de ser 

economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. O pilar económico é 

frequentemente posto em 1º lugar, especialmente em empresas e em negócios em geral. 

Na criação de uma empresa, na realização de um investimento ou expansão de uma 

empresa, é avaliado em primeiro lugar se há meios económicos para o fazer e se o retorno 

deste é viável e assim sustentável. Contudo, é muito importante ter em conta que as 3 
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dimensões da sustentabilidade são interdependentes e que, quando apenas é considerado 

o pilar económico, este pode destruir o meio ambiente e desrespeitar os direitos da 

população (Dhahri & Omri, 2018). 

 

No setor industrial, assim como no setor dos transportes e doméstico, há uma preocupação 

crescente da dimensão da sustentabilidade ambiental, proveniente das crises ambientais 

que têm ocorrido nos últimos tempos e do agravamento da legislação imposta pelo 

governo e pela União Europeia. Estas medidas, juntamente com a crescente 

responsabilidade social por parte das empresas, levam à adoção de medidas amigas do 

ambiente, para combater os danos ambientais e para cumprir a legislação em vigor. Estas 

são muitas vezes mais dispendiosas o que leva a que a muitas empresas abdiquem de 

produtos e processos ambientalmente sustentáveis o optem pela solução mais económica, 

não sendo, por isso, uma transição rápida. Por essa razão o controlo e os planos de ações 

realizados pela União Europeia têm sempre prazos largos, como é o caso do Environment 

Action Programme (EAP) que é reavaliado de 10 em 10 anos, com o objetivo atual de 

responder aos objetivos estipulados do European Green Deal que pretende atingir a 

neutralidade climática em 2050. 

 

Dentro destes planos de ações e programas estão previstas reduções de emissões dos gases 

do efeito de estufa (GEE), a descarbonização, e a transição energética para energias 

renováveis, entre outras medidas. 

Apesar da ideia geral que a adoção de medidas ecologicamente sustentáveis no meio 

empresarial não trazem grandes vantagens intrínsecas, estas levam a produtos de 

confiança, trabalhadores mais fiéis e até mesmo a um aumento da produtividade e 

criatividade (Chofreh et al., 2020). 

 Mobilidade elétrica 

A mobilidade tem sido alvo de grande discussão no que toca à sustentabilidade ambiental 

devido ao aumento constante do consumo energético anual e ao número elevado de 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE), que representa cerca de um quarto das 

emissões da União Europeia (EU). Como tal, no pacto ecológico europeu desenvolvido pela 

UE no acordo de Paris, que visa tornar a Europa no 1º continente neutro do ponto de vista 

carbónico, está prevista a redução em 90% das emissões de GEE, até 2050. Uma das 

medidas para isto ser possível está relacionada com o aumento da oferta de combustíveis 

renováveis e sustentáveis e de estações de reabastecimento públicas para os veículos sem 

emissões ou com baixo nível de emissões (Comissão Europeia, 2019). Estes podem ser 

veículos elétricos, a biogás, a célula de combustível, sendo a solução elétrica a que está 

mais avançada para os transportes rodoviários. 



7 
 

A eletrificação dos veículos assume um papel central no pacto ecológico, sendo uma 

solução sem emissões na circulação do veículo, contudo a emissão zero está dependente 

da proveniência dessa eletricidade que poderá ou não ser sustentável. Dependendo da 

"limpeza" da rede elétrica à qual estão conectados, os veículos elétricos são melhores para 

o meio ambiente. Estes são também mais agradáveis, no sentido em que há menos 

vibração, ruído e apresentam exaustão zero. Além disso, a longo prazo, os veículos elétricos 

têm custos operacionais mais baixos pois, com motores elétricos simplificados, eles são 

mais fáceis de manter e são mais duradouros. 

Em 2016, o setor do transporte foi responsável por um terço do consumo total de energia 

final na União Europeia, sendo que o transporte rodoviário corresponde a 27% do consumo 

total (European Commission, 2018). Embora os autocarros sejam apenas uma pequena 

fatia da frota mundial de veículos rodoviários, eles têm um impacto elevado no meio 

ambiente. 

De acordo com o estudo feito pela Bloomberg no Electric Vehicle Outlook (EVO) (BNEF, 

2020), está previsto um grande crescimento na aposta de veículos elétricos, com grande 

foco nos autocarros. Como podemos ver na Figura 1 e na Figura 2, em 2030, prevê-se que 

os novos autocarros elétricos produzidos correspondam a 70% da produção total de 

autocarros nesse ano, o que representará cerca de 50% da totalidade de autocarros 

existentes. Em 2050, apesar de a produção de novos autocarros elétricos sofrer um 

aumento de cerca de 10% em relação a 2030, prevê-se que nesse ano o modelo elétrico 

corresponda a 70% da totalidade de autocarros, um aumento de cerca de 20%. 

 

Figura 1 - Percentagem de veículos elétricos na frota global de veículos (fonte: BNEF, 2020) 
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Figura 2 - Percentagem de veículos elétricos nas vendas globais de veículos novos (fonte:BNEF, 2020) 

Com estes dados é importante para as empresas de produção de veículos evoluírem para 

um modelo elétrico, especialmente no caso dos autocarros elétricos que representam, na 

previsão realizada, a maior percentagem de veículos elétricos. O modelo elétrico 

potenciará também outras formas de energia mais limpas que estão a ser desenvolvidas, 

mas que ainda não estão tão avançadas, como é o caso de veículos com célula de 

combustível a hidrogénio. 

 Fuel Cell Electric Vehicles 

Os motores a hidrogénio equipam os veículos conhecidos como Fuel Cell Electric Vehicle 

(FCEV), ou veículos movidos a pilha de combustível, ou seja, veículos elétricos, mas que 

têm o hidrogénio como fonte de energia, que é convertida em eletricidade e armazenada 

em baterias. Assim, veículos com motor a hidrogénio são também veículos com motores 

elétricos, e enquadram-se na tecnologia que é percebida como a base da eco mobilidade, 

com emissão zero. 

Tal como os veículos elétricos, estes veículos têm um problema associado à autonomia e, 

devido à falta de postos de abastecimento, torna-se difícil, para já, a sua utilização em larga 

escala. É necessária a criação de uma rede de abastecimento de hidrogénio que, neste 

momento, é escassa. Contudo, nota-se uma evolução neste campo sendo que, atualmente, 

existem 144 estações de abastecimento de hidrogénio na europa e 45 em construção, 

sendo que a maioria destas se encontra na Alemanha (H2.LIVE, n.d.). 

Quanto à produção de autocarros a pilha de combustível, este setor também se encontra 

em crescimento, tendo sido produzidos, até 2020, 150 autocarros, sendo a grande maioria 

fabricada no final da década. É, também, o caso da CaetanoBus, pioneira na construção de 

autocarros a pilha de combustível na Europa. Esta, juntamente com a Toyota e o seu 

sistema de pilha de combustível, introduziram no mercado, em 2020, um modelo de 

autocarro a pilha de combustível. Para 2025 está previsto aumentar o número total de 

autocarros a pilha de combustível na Europa para 1200, segundo fontes da Bloomberg 

(Editorial Staff, 2021). 
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2.2. Linha de Montagem 

Uma linha de montagem é um sistema de produção orientada para o fluxo onde são 

realizadas operações de montagem nas estações ou postos de trabalho, que se encontram 

alinhados em série. As peças passam pelas estações à medida que são movidas ao longo da 

linha, geralmente com recurso a um sistema de transporte como, por exemplo, um tapete 

transportador (Sharma et al., 2014). 

O conceito da linha de montagem surgiu em 1913, quando Henry Ford instalou a primeira 

linha de montagem móvel para a produção em massa de um automóvel inteiro na empresa 

Ford (Tomac et al., 2019). Este novo conceito reduziu o tempo necessário para construir o 

modelo T da Ford, de mais de 12 horas para 1 hora e 33 minutos (Ford, 1922). Esta redução 

de cerca de 8 vezes do tempo de montagem, teve por base a introdução do sistema 

transportadores contínuo e a divisão das operações em sub-operações mais simples para 

reduzir as deslocações dos operadores entre o local de armazenamento dos componentes 

e ferramentas e o local de montagem, tornando assim o processo mais eficiente. Desta 

forma, os componentes, as ferramentas e os operadores eram posicionados na linha de 

montagem de acordo com a sequência das sub-operações de modo a que a operação fosse 

mais rápida e que cada componente se movesse no transportador o menor tempo possível. 

 Tipos de linha 

Desde a introdução da linha de montagem móvel por Henry-Ford, muitos outros conceitos 

e filosofias, como o JIT, a automação e a indústria 4.0 levaram à criação ou adaptação das 

linhas de montagem, levando esta a divergir em vários tipos consoante alguns parâmetros. 

Segundo Sharma et al. (2014), existem 5 níveis para a classificação das linhas de montagem, 

e estes devem ser considerados aquando da realização do balanceamento de uma linha. 

Ilustradas na Figura 3, os 5 tipos de classificação são: 

1. Número de modelos; 

2. Controlo da linha; 

3. Frequência; 

4. Nível de Automação; 

5. Área de negócio. 

 



10 
 

 

Figura 3 - Classificação das linhas de montagem em 5 níveis (fonte: Sharma et al., 2014)  

 

No nível 1 foi feita uma divisão em 3 tipos de linhas consoante o número de modelos 

diferentes produzidos, ilustrado na Figura 4 (Becker & Scholl, 2006; Sharma et al., 2014): 

▪ Modelo único - se apenas um modelo é montado e todas as peças são iguais; 

▪ Modelo misto - quando são produzidos diferentes modelos numa sequência arbitrária 

mista; 

▪ Multimodelo - quando são produzidos diferentes modelos, mas com uma sequência de 

unidades do mesmo modelo, seguido de uma operação de setup para adaptação da 

linha. 

 

 

Figura 4 - Tipos de linhas de montagem de acordo com o número de modelos produzidos (fonte: Becker & 
Scholl, 2006) 

No nível 2 a divisão está relacionada com a dependência do controlo da linha tendo sido 

dividido em 3 tipos também: 

▪ Ritmada - tempo de ciclo constante, geralmente com transportadores para avanço da 

linha; 

▪ Livre assíncrona - as peças são transferidas sempre que as operações necessárias são 

concluídas, em vez de serem vinculadas a um determinado intervalo de tempo; 

▪ Livre síncrona - todas as estações esperam que a estação mais lenta termine todas as 

operações antes que as peças sejam transferidas na mesma altura. 
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Quanto aos restantes níveis, no nível 3, a classificação diferencia entre uma situação em 

que a linha está a ser instalada pela primeira vez ou se se trata de uma reconfiguração. No 

nível 4, a linha de montagem é classificada como manual ou automatizada e no nível 5, se 

esta pertence ao setor automóvel ou não. 

 Tipos de layout 

No que toca ao tipo de linha de montagem esta pode ainda ser caracterizada quanto ao 

seu layout. Segundo (Mokhtarzadeh et al., 2021), o layout da linha está relacionado com a 

eficiência de linha e, portanto, é importante utilizar o tipo de layout mais vantajoso tendo 

em conta o processo de cada linha. Os dois tipos de layout mais comuns são a linha de 

montagem linear, muito usado na produção em massa e a linha em U, muito útil quando 

se pretende que um mesmo operador faça tarefas em mais do que um posto de trabalho 

(Avikal et al., 2013). São ainda usadas com frequência as linhas de montagem paralelas que 

permitem reduzir o tempo de espera dos operadores, melhorando o uso de recursos 

partilhados; e as linhas de montagem lado-a-lado, muito úteis para produtos mais largos, 

como autocarros (Abdullah Make et al., 2017). Na Tabela 1, estão presentes estes 4 tipos 

de layout, assim como as principais características, encontradas na literatura, que cada um 

destes layouts apresentam. 

 

Tabela 1 - Tipos de layouts das linhas de montagens e suas características 

Linha de 

montagem linear 

Linha de 

montagem em U 

Linha de 

montagens 

paralela 

Linha de 

montagem   lado-

a-lado 

Indicada para 

produção em 

massa 

Tarefas em 

diferentes postos 

Minimizar tempo 

de espera 

Indicada para 

produtos largos 

Processo fluído 
Entrada e Saída na 

mesma posição 

Mais opções de 

balanceamento 

Otimização de 

espaço 

 

Na revisão de literatura elaborada por Mokhtarzadeh et al.(2021) foram ainda encontrados 

sistemas híbridos que combinam 2 ou 3 tipos de linhas, e ainda uma formulação pelo autor, 

de um modelo híbrido com 2 tipos de layout, em “U” e linhas paralelas, estando a 

combinação destes modelos híbridos apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2  - Modelos híbridos de layout e balanceamento de linhas de montagem (fonte: Mokhtarzadeh et 
al., 2021) 

 

2.3. Balanceamento de Linhas de Montagem 

O balanceamento de uma linha tem como objetivo afetar os recursos, trabalhadores e 

máquinas, às diferentes tarefas de um processo de forma a aumentar a eficiência da linha, 

reduzir os custos e eliminar gargalos de produção (Becker & Scholl, 2006). Este processo 

pode ser realizado de várias formas, e com diferentes parâmetros a serem minimizados ou 

maximizados, no entanto, têm em comum alguns passos como: 

• Definir a sequência das tarefas e as suas precedências; 

• Medir os tempos de todas as tarefas; 

• Calcular o número de recursos necessários ou o tempo de ciclo requerido para o 

processo. 

O primeiro passo passa por definir a sequência de tarefas, sendo usado comumente um 

diagrama de precedências para este efeito. Esta é uma ferramenta que permite definir as 

tarefas precedentes e criar assim restrições no sequenciamento das tarefas. Depois é 

necessário medir os tempos de cada tarefa que são também apresentados no diagrama, 

de forma a afetar as tarefas aos postos de forma equilibrada mantendo os postos com 

tempos de ciclo semelhantes. No final da realização do balanceamento, têm de estar 

calculados o número de postos de trabalho e o tempo de ciclo da linha, sendo que este 

cálculo dependerá de quais dos parâmetros se quer minimizar ou maximizar, da forma 

como estes são calculados e do método utilizado. 

Existem vários métodos para efetuar o balanceamento, sendo que o primeiro método 

formulado matematicamente foi criado em 1955 por Salveson (Abdullah Make et al., 2017). 

Na literatura científica, é usado o termo ALBP (Assembly line balancing problem) para se 

referirem aos modelos de otimização que ajudam no processo de decisão do 

balanceamento, ou seja, na atribuição das tarefas aos postos de trabalho. Este problema 

ficou conhecido como o problema do balanceamento de linha de montagem simples 

(SALPB) na revisão amplamente aceite de Baybars, em 1986 (Boysen et al., 2007). 
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 Simple Assembly Line Balancing Problem (SALBP) 

O problema de balanceamento de linhas de montagem simples (SALBP), é o problema 

básico de otimização na pesquisa de balanceamento de linhas de montagem do tipo 

simples. É dado um conjunto de tarefas e cada uma com um tempo determinístico. As 

tarefas são parcialmente ordenadas por relações de precedência com o uso de ferramentas 

como o diagrama de precedências. 

Segundo (Becker & Scholl, 2006), este é um problema NP-hard, um dos primeiros 

problemas a aparecer na literatura e utiliza 2 parâmetros, o tempo de ciclo(c) e o número 

de postos de trabalho(m). Este apresenta 4 versões para a resolução, dependendo de qual 

dos parâmetros se pretende minimizar. Estas 4 versões estão enunciadas em baixo, com os 

parâmetros a minimizar explicados à frente (Boysen et al., 2007): 

▪ SALBP-F - Dados o tempo de ciclo(c) e o número de postos(m), é encontrado um 

balanceamento viável; 

▪ SALBP-1 - Dado o tempo de ciclo(c), o número de postos(m) é minimizado; 

▪ SALBP-2 - Dado o número de postos(m), o tempo de ciclo(c) é minimizado; 

▪ SALBP-E - Dado um intervalo de valores para o tempo de ciclo(c) e o número de 

postos(m), a eficiência da linha é maximizada ou a capacidade da linha é 

minimizada. 

A grande limitação do SALPB está relacionada precisamente com a sua simplicidade e fraca 

adaptação às várias realidades industriais. Este tem suposições obrigatórias que as linhas 

têm de cumprir, estando aqui apresentadas algumas (Boysen et al., 2007): 

1. Produção em massa de um produto homogéneo; 

2. Todas as tarefas são processadas num modo pré-determinado; 

3. Linha ritmada com um tempo de ciclo fixo; 

4. A linha tem de ser do tipo linear sem processos paralelos nem lado a lado; 

5. Tempos das tarefas determinísticos; 

6. Todas as estações de trabalho têm os mesmos recursos, máquinas e 

trabalhadores. 

No meio industrial atual existem poucas linhas de montagem que cumprem estes requisitos 

sendo um modelo com pouca aplicabilidade real. Desta forma, foi feita uma adaptação do 

SALPB para um novo problema, com requisitos mais gerais para abranger problemas mais 

próximos da realidade, o GALBP (General assembly line balancing problem). Este problema 

eliminou algumas restrições que simplificavam demasiado o problema, como é o caso das 

restrições 5 e 6, e modificou algumas como as 1, 2, 3 e 4 para a seguinte forma(Becker & 

Scholl, 2006): 

1. Os produtos produzidos são todos conhecidos (um ou mais), abrangendo assim 

linhas multimodelo e modelo misto; 
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2. É dado um conjunto de alternativas de processamento de tarefas, permitindo 

agilidade no processo; 

3. A linha deve ser configurada de forma que a taxa de produção corresponda ao 

planeamento, permitindo a existência de linhas não ritmadas, conseguido através 

de buffers; 

4. O fluxo da linha é unidirecional, podendo existir linhas paralelas, lado a lado e em 

“U”. 

Para além do GALPB foram desenvolvidos modelos mais específicos adaptados a cada 

realidade industrial e tipo de linha de montagem, como por exemplo: 

• MALBP (Mixed model assembly line balancing), para linhas de montagem de 

modelo misto (Sadeghi et al., 2018); 

• UALBP (U-shaped assembly line balancing problem), para linhas de montagem em 

forma de U (Scholl & Klein, 1999); 

• PALBP (Parallel lines assembly line balancing problem), para linhas de montagem 

paralelas (Gökçen et al., 2006). 

O desenvolvimento de extensões do SALBP adaptadas a cada realidade permitiram 

também criar novos métodos de resolução deste problema para além dos métodos exatos, 

que permitiram a resolução deste problema de forma aceitável para cada realidade 

industrial e que, ao mesmo tempo, não exigem demasiado poder computacional. De 

seguida serão descritos alguns destes métodos. 

 Métodos de resolução 

Atualmente existem inúmeros métodos para a realização do balanceamento de linha desde 

métodos manuais, por tentativa e erro, até à formulação matemática e solucionamento 

por métodos exatos. Como foi dito anteriormente, o problema de balanceamento é 

NP-hard e, devido a um grande número de variáveis no meio industrial atual, torna-se cada 

vez mais difícil a utilização de métodos exatos. É por esta razão que grande parte das 

empresas não recorre a métodos exatos apesar da extensa informação encontrada na 

literatura sobre estes, especialmente na resolução do SALBP. Assim, recorrem a métodos 

mais simples, rápidos e que exigem menor poder computacional e que, apesar de não 

garantirem a solução ótima, apresentam uma solução aceitável e eficaz para cada realidade 

industrial. São estes métodos as heurísticas que se subdividem em heurísticas de 

construção e de melhoramento. As heurísticas de construção apenas apresentam uma 

solução que é construída iterativamente, e as heurísticas de melhoramento, assim como 

as próprias meta-heurísticas, procuram melhorar uma solução inicial, que poderá ser 

obtida através de uma heurística construtiva, método exato, aleatoriamente ou com uma 

solução já existente, se se pretender fazer a redefinição do balanceamento. Uma vez que 
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estas últimas melhoram a solução até um valor considerado aceitável e não param na 

primeira solução, trazem melhores resultados que as heurísticas de construção. 

Na Figura 5, encontram-se resumidos os tipos de métodos de resolução do problema de 

balanceamento de linha discutidos, assim como exemplos destes encontrados na 

literatura.  

 

Figura 5 - Métodos de resolução de balanceamento 

2.4. Sistema de Produção Toyota (TPS) 

Neste subcapítulo é descrito brevemente o Sistema Toyota de Produção (TPS) e a sua 

história, focando-se depois em alguns conceitos e ferramentas deste sistema que são 

relevantes para este projeto. 

O TPS é um sistema de gestão que está na origem do lean manufacturing, desenvolvido 

pela Toyota Motor Corporation, entre 1948 e 1975, e apresentado ao mundo em 1988, sob 

a forma do livro intitulado “Toyota Production System”, escrito por Taiichi Ohno, 

engenheiro da Toyota e principal responsável pelo desenvolvimento do TPS, juntamente 

com Eiji Toyoda, presidente da Toyota de 1967 até 1981 (Ohno, 1988). 

 Casa TPS 

Como forma de ilustração deste sistema de produção, utiliza-se recorrentemente a casa 

TPS, representada na Figura 6, que resulta da interligação dos conceitos base deste sistema. 

Como podemos observar, na base está presente a filosofia Toyota que engloba o trabalho 

padronizado, de forma a reduzir a variabilidade de erro; o kaizen normalmente traduzido 

como melhoria contínua, para impedir a estagnação dos problemas; e o heijunka, palavra 

japonesa que significa nivelamento da produção. 

Nos pilares encontram-se 2 conceitos, o Just-in-time e o Jidoka. O just-in-time significa 

produzir apenas quando necessário, de acordo com o takt time, e apenas nas quantidades 

necessárias, reduzindo assim desperdícios de excesso de produção, criando um fluxo 

Métodos exatos 

(Otimização)

Heurísticas 

(Construção)

Meta-heurísticas 

(Melhoramento)
Programação linear Algorítimos genéticos

Branch-and-bound RPW(Ranked Posicional Weight) Pesquisa Tabu

OptPack Tempo de tarefa decrescente Simulated annealing

FABLE Mais tarefas consequentes

COMOSOAL

Métodos de resolução

GRASP (Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure)
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contínuo e aumentando valor para o cliente. Jidoka significa, em português, autonomação, 

e relaciona-se com a ideia de parar e avisar quando aparecem defeitos de forma a perceber 

a causa-raiz, solucionar o problema e criar ferramentas que evitem a repetição do erro. Por 

fim, no teto da casa, está presente o objetivo da Toyota que é entregar ao cliente a melhor 

qualidade nos produtos e com o menor custo e tempo possível (Pinto, 2009). 

 
Figura 6 - Casa TPS (fonte: Lean institute, n.d.) 

 Toyota Way: 14 princípios de gestão 

O documento de 14 páginas intitulado como “The Toyota Way 2001”, foi das primeiras 

vezes que se ouviu falar na filosofia e nos valores que estão na base do Sistema de Produção 

Toyota. Neste documento, lançado pelo na altura presidente da Toyota, Fujio Cho baseou 

a filosofia Toyota em 2 pilares: a melhoria contínua e o respeito pelas pessoas. A melhoria 

contínua é atingida seguindo 3 conceitos: desafio, genchi genbutsu e kaizen. 

Resumidamente, é necessário criar desafios e comprometermo-nos com estes, 

horizontalizar o processo de melhoria contínua através da contribuição de todos com 

pequenas mudanças e por fim “ir à origem”, o chão de fábrica, e ver os problemas por si 

próprio antes de os resolver. Por outro lado, temos o respeito pelas pessoas, que é 

conseguido com trabalho de equipa e com respeito de todos para todos (Toyota Global 

Website, n.d.). 

Mais tarde, em 2003, no livro “Toyota Way - 14 Management Principles From The World's 

Greatest Manufacturer”, Liker (2003) alargou este conceito com a identificação dos 14 

princípios do TPS. Estes assentam no modelo dos 4P’s, constituído pelos seguintes pilares 

(Liker & Meier, 2006):  

1. Filosofia (Philosofy);  

2. Processo (Process): 

3. Pessoas e Parceiros (People and Partners); 

4. Resolução dos problemas (Problem Solving). 
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Na  Figura 7 estão apresentados os 14 princípios da gestão da Toyota, assentes modelo nos 

4 pilares do modelo 4P, onde é possível entender o fundamento de cada um dos 4P’s, e 

perceber a contribuição de cada um dos 14 princípios para o seu respetivo “P”. 

 

 

Figura 7 - 14 Princípios do TPS assentes no modelo 4P (fonte: Marçal, n.d.) 

2.5. Ferramentas Lean 

As ferramentas lean são ferramentas que dão suporte à filosofia de gestão lean e do TPS. 

Nem todas tiveram origem na sua génese, o Sistema Toyota da Produção, tendo sido 

algumas criadas posteriormente, outras aperfeiçoadas e outras foram adotadas de outras 

áreas. Neste subcapítulo são apenas explicadas as ferramentas e metodologias utilizadas 

neste projeto. 

(Jidoka) 



18 
 

 Standardized Work 

A padronização dos processos é um dos aspetos mais importantes do Lean, fazendo parte, 

como vimos anteriormente, da base e estabilidade da casa TPS. A padronização, 

estandardização ou uniformização significa tornar um processo ou tarefa igual, 

independentemente de quem a realiza. Significa realizar as operações com o mesmo 

procedimento, com os mesmos produtos, ferramentas e com a sequência definida (Pinto, 

2009). 

“Without standards, there can be no improvement” – Taiichi Ohno. 

Como podemos ler na frase de Taiichi Ohno e num dos princípios da filosofia TPS, para 

haver melhoria tem de existir padronização e uniformização, pois só assim é possível 

identificar os verdadeiros problemas e melhorar continuamente um processo. Desta forma 

a padronização cria uma base e um suporte para a melhoria dos processos. (Ohno, 1988) 

A padronização tem também um papel importante na redução da variabilidade dos 

defeitos, o aumento da previsibilidade do processo e redução de custos. Para além destas 

vantagens referidas, segundo (Mĺkva et al., 2016), a padronização nas empresas, trás os 

seguintes benefícios: 

▪ Melhora a segurança dos colaboradores; 

▪ Facilita a comunicação e visibilidade de problemas; 

▪ Ajuda no treino e formação dos colaboradores; 

▪ Aumenta a disciplina no local de trabalho; 

▪ Esclarece os procedimentos do trabalho. 

Para que isto aconteça, é necessário que esta padronização tenha as seguintes 

características (Mĺkva et al., 2016): 

▪ Seja breve - contendo apenas as instruções necessárias para o processo do 

operador; 

▪ Seja simples, clara e visual – para que todos os colaboradores possam perceber de 

forma rápida e facilmente; 

▪ Tenha a capacidade de monitorizar standards e medir o seu impacto nos 

parâmetros do processo. 

O Standard work, intimamente ligado ao conceito de padronização, é composto por 3 

elementos básicos (Pinto, 2009): 

▪ Takt time e cycle time: Tempo necessário para que cada posto ou setor de produção 

seja concluído; 

▪ Sequência de trabalho: Corresponde à ordem, identificada como a melhor, pela 

qual se deve efetuar as várias operações que levam à realização das tarefas e 

posteriormente, o processo; 
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▪ Work in Process (WIP): Corresponde à quantidade de stock máximo presente nas 

diversas operações e postos de trabalho, para que o processo decorra com um fluxo 

contínuo; 

 Gestão Visual 

A gestão visual é um método de suporte às atividades e operações de uma empresa 

tornando-as mais visíveis, simples e intuitivas. A gestão visual é utilizada pois é através da 

visão que o ser humano recebe a maior quantidade de informação, cerca de 75%, sendo 

também uma forma mais fácil de se recordar da informação necessária (Pinto, 2009) 

A gestão visual é uma ferramenta lean que pode ser implementada nas várias áreas de 

trabalho numa empresa e conjugada com mais ferramentas lean. Na Figura 8 está 

representada uma estrutura da implementação de Gestão Visual no local de trabalho onde 

é possível verificar esta abrangência da gestão visual numa empresa e a sua presença nas 

mais variadas ferramentas lean. 

 

Figura 8 - Estrutura da implementação de Gestão Visual no local de trabalho 

Nesta estrutura, representada em forma de hierarquia, podemos ver que no nível inferior 

está a base que corresponde à organização visual no local de trabalho e à criação de 

padrões de trabalho visuais, sendo os 5S’s e instruções visuais duas ferramentas onde está 

presente a gestão visual. O nível médio, correspondente a um nível mais operacional, 

podemos ver que a gestão visual está presente em ferramentas para a prevenção de erro 

(Poka-yoke), controlo (Kanban e Heijunka), sinalização (Andon) e indicadores (Quadros de 

linha) operacionais. Por fim, no nível superior, mais estratégico, é igualmente utilizada a 

gestão visual em ferramentas lean para a resolução de problemas e melhoria contínua 

como o VSM, A3 e Obeya Room e também para o marketing. (Tezel et al., 2016) 
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 Gráfico Yamazumi 

O gráfico de Yamazumi, também conhecido como gráfico de balanceamento do operador 

(OBC), é usado como uma ferramenta para melhorar continuamente o balanceamento de 

linha. O Yamazumi é um gráfico de barras que mostra o tempo de ciclo total para cada 

operador ou estação de trabalho ao realizar um processo com um dado takt time. (Liker & 

Meier, 2006). O termo yamazumi, significa empilhar e está relacionado com a forma como 

as tarefas são colocadas no gráfico pela ordem de realização de cada operador, tal como 

podemos ver no exemplo da Figura 9. 

 

Figura 9 - 1º exemplo de um gráfico yamazumi 

Uma variação muito comum a este modelo de yamazumi está relacionada com a utilização 

desta ferramenta para visualizar a quantidade de operações de um processo que são de 

valor acrescentado (VA), não acrescentado (NVA) ou não acrescentado mas necessário 

(NNVA). Desta forma cada operação é caracterizada quanto ao seu valor e posteriormente 

adicionado no gráfico o somatório de cada um destes 3 tipos de operação, como podemos 

ver no exemplo da Figura 10 (Sabadka et al., 2017). 

 

Figura 10 - 2º exemplo de um gráfico yamazumi 

Segundo (Wilson, 2010), a utilização da ferramenta yamazumi permite a visualização das 

seguintes informações importantes sobre os processos, tais como:  

▪ Desperdício de tempo: A distância vertical do tempo de ciclo de cada operador até 

à linha do takt time, representa o tempo de espera de cada operador. 

▪ Gargalos no processo: Caso a barra de um operador exceda a linha do takt time, 

significa que há uma carga de trabalho excessiva que irá causar atrasos no processo. 
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 Ferramentas para análise de causas 

O diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, ou diagrama espinha de peixe (devido 

ao seu formato), apesar de ser utilizado frequentemente no lean manufacturing, assim 

como no TPS, este faz parte das 7 ferramentas básicas da qualidade. (Jayswal et al., 2011) 

Este diagrama apresenta uma abordagem estruturada para a procura de causas raízes de 

um problema. É muito usado para encontrar novas ideias em brainstormings, mas sempre 

cumprindo o seu formato, ilustrado na Figura 11. Este diagrama, é uma ferramenta 

poderosa para a melhoria contínua pois dá suporte à resolução de problemas ao encontrar 

a causa principal a atuar. (Al-Zwainy & Mezher, 2018) 

Este diagrama, no âmbito empresarial é muitas vezes divido em 6 M’s, indicados na Figura 

11, que representam os 6 tipos principais de causas numa organização: Método, Material, 

Meio Ambiente, Máquinas, Medidas, e Mão de Obra. Esta divisão permite interligar as 

causas aos vários intervenientes de uma organização e assim perceber qual dos 

intervenientes poderá necessitar de maior foco de análise. (Pinto, 2009) 

 

Figura 11 - Exemplo de um diagrama de Ishikawa (fonte: (Melo, n.d.)) 

Na análise de causas, é utilizada também a ferramenta dos 5 porquês, onde tal como o 

nome indica, se pergunta 5 vezes porquê determinado problema existe, sequencialmente, 

para se descobrir a causa raiz por trás deste. 

A ferramenta dos 5 porquês é a base da abordagem científica da Toyota. Repetindo-se 

porquê cinco vezes a natureza do problema, a sua solução torna-se mais clara. Desta forma 

evita-se que as ações corretivas sejam apenas temporárias e que sejam ao invés definitivas, 

tirando o “mal pela raiz”(Ohno, 1988). 

Esta ferramenta é frequentemente usada em conjunto com o diagrama de Ishikawa, 

quando após uma análise geral do problema, é necessário analisar as causas que mais 

agravam o problema, utilizando para isso, os 5 porquês, como realizado em Cyplik & 

Wojtkowiak (2017).  
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3. Caso de estudo 

Neste capítulo contextualiza-se o problema estudado neste projeto. Inicia-se pela 

apresentação do Grupo Salvador Caetano, seguindo-se a descrição da unidade fabril da 

Toyota Caetano Portugal S.A., pertencente ao grupo, assim como do processo produtivo 

utilizado. Por último, explica-se o estado inicial da empresa que serviu de ponto de partida 

para o projeto realizado. 

3.1. Apresentação da Empresa 

Neste subcapítulo é apresentada a empresa onde foi realizado este projeto, assim como o 

grupo em que esta se encontra inserido, desde a sua fundação. 

 Grupo Salvador Caetano 

O Grupo Salvador Caetano iniciou a sua atividade em 1946, em Vila Nova de Gaia, como 

fabricante de carroçarias para autocarros. Em 1968, o grupo formou uma parceria com a 

Toyota Motor Corporation e tornou-se o distribuidor exclusivo Toyota em Portugal, tendo 

3 anos mais tarde, em 1971, inaugurado a unidade fabril de Ovar, destinada à montagem 

de automóveis Toyota e veículos pesados de outras marcas. Esta empresa, que inicialmente 

tinha o nome de Salvador Caetano I.M.V.T., S.A., mais tarde, em 2007, ganhou a nova 

designação de Toyota Caetano Portugal S.A., sendo responsável pela atividade Toyota 

dentro do grupo. 

Atualmente o grupo continua a atividade de fabrico de carroçarias e autocarros pela 

subsidiária CaetanoBus, situada também em Vila Nova de Gaia, junto à sede do Grupo 

Salvador Caetano, ilustrada na Figura 12. 

 
Figura 12 - Sede da Salvador Caetano em Gaia 
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O Grupo Salvador Caetano, é composto por diversas subsidiárias, para além da Toyota e da 

CaetanoBus, estando a maioria ligadas ao setor automóvel nas mais variadas áreas de 

negócio como a indústria, distribuição, retalho e serviços, estando uma parte destas 

representada na Figura 13. O grupo conta com mais de 6000 colaboradores espalhados por 

37 países diferentes. 

 
Figura 13 - Empresas pertencentes ao grupo Salvador Caetano, por setor 

 TCAP - Toyota Caetano Portugal S.A. 

A TCAP é a empresa, com sede em Vila Nova de Gaia, responsável pela atividade Toyota 

dentro do grupo Salvador Caetano e desenvolve, juntamente com as empresas afiliadas, 

representadas na Figura 14, atividades de importação, fabrico e comercialização de 

viaturas automóveis e respetivas peças e acessórios, e ainda na importação e 

comercialização de máquinas industriais, assim como a prestação de serviços de assistência 

técnica às mesmas. 

Destas empresas que a TCAP detém, parcialmente ou totalmente, a Caetano Auto S.A. é 

responsável pela importação, comercialização e assistência de viaturas automóveis Toyota 

em Portugal, a Caetano Auto CV é responsável pela distribuição, manutenção e aluguer de 

viaturas automóveis em Cabo Verde e a Caetano Renting é responsável pelo aluguer de 

viaturas e de máquinas industriais. 

 
Figura 14 - Empresas afiliadas da TCAP (fonte: Toyota Caetano Portugal, 2019) 
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Unidade Fabril de Ovar 

Em Ovar, encontra-se a primeira fábrica Toyota na Europa, com 50 anos de existência, 

tendo estado ligada à montagem de automóveis Toyota como a Dyna e Hiace, veículos 

pesados de outras marcas e também à incorporação de componentes em veículos 

comerciais. Atualmente é feita a montagem do modelo Toyota Land Cruiser série 70, 

ilustrado na Figura 15 que é exportado exclusivamente para o mercado da África do Sul. 

 

 
Figura 15 - Modelo Land Cruiser série 70 

Recentemente, passou a contar também com uma linha de montagem de chassis de 

autocarros elétricos, e um setor de montagem do sistema de combustível a pilha de 

hidrogénio nos autocarros a hidrogénio. Estas 2 novas linhas resultaram de uma parceria 

feita com a CaetanoBus para a fabricação conjunta de autocarros elétricos e autocarros a 

pilha de combustível a hidrogénio (FCEV). 

Na linha de montagem dos chassis dos autocarros elétricos, chamada de Linha Chassi EV, 

são produzidos 2 modelos diferentes, o UEB da 1ªgeração e UEB de 2ªgeração, ilustrados 

na Figura 16, assim como o módulo frontal do autocarro elétrico para aeroportos e.COBUS. 

Na TCAP apenas é feita a montagem do chassi. A montagem da carroçaria é feita na 

CaetanoBus, sendo que no caso dos 2 modelos de chassi UEB 1ª e 2ª geração, estes poderão 

ser vendidos como produto final para outro cliente, dando origem, desta forma, a 

autocarros com carroçarias diferentes. 

 

 

No setor da montagem da pilha de combustível de hidrogénio, é colocada a célula de 

combustível de hidrogénio no modelo de autocarro H2.City.Gold, ilustrado na Figura 17, 

que é composto pelo chassi elétrico UEB da 2ª geração montado na TCAP, e pela carroçaria 

montada pela CaetanoBus, em Gaia. 

 

UEB 1ªgeração UEB 2ªgeração 

Figura 16 - Modelos de chassi fabricados pela TCAP 
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Figura 17 - Autocarro H2.City.Gold 

A unidade fabril da TCAP em Ovar, é composta por 2 fábricas, tal como é ilustrado na Figura 

18. A fábrica 1 pertence à TCAP, onde são produzidos os produtos referidos anteriormente. 

A fábrica 2 pertence à Caetanobus e é onde é soldada a estrutura do chassi e são produzidos 

outros componentes que posteriormente serão comprados pela TCAP e serão utilizados 

para a construção dos modelos de chassi na linha do chassi EV. No final desta linha os 

chassis são enviados novamente para a Caetanobus, mas agora para a fábrica de Gaia, onde 

será colocada a carroçaria e será finalizado o autocarro elétrico. No caso do autocarro a 

pilha de combustível, após a carroçaria ser posta em Gaia este será enviado novamente 

para a fábrica 1 da TCAP, onde é colocado o sistema da célula de combustível a hidrogénio. 

3.2. Linha de Montagem do chassi Elétrico: linha do chassi EV 

O projeto incidiu na linha do chassi EV que é comum aos 2 chassis elétricos produzidos: 

UEB 1ª e 2ª geração e ao módulo frontal do autocarro e.COBUS, como foi referido 

brevemente no ponto da apresentação da empresa. 

 Figura 18 - Imagem aérea da unidade fabril da TCAP em Ovar 
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A linha de montagem é multimodelo, querendo dizer que produz uma sequência de chassis 

de um determinado modelo consoante a sua procura, seguindo-se uma operação de setup 

intermédio para adaptar a linha para a montagem de outro modelo, e assim 

sucessivamente. A linha tem um tempo de ciclo muito grande, sendo que a necessidade de 

efetuar uma alteração de modelo está dependente do volume de encomendas e por vezes 

só acontece passado alguns meses. 

Na Figura 19, podemos ver um gráfico de barras com os modelos planeados desde maio de 

2020 até maio de 2021, o que permite perceber a grande variação que existe na procura 

do número de modelos por mês, sendo que nem todos os modelos apresentam o mesmo 

lead time. Ainda assim, podemos verificar uma variação grande no mês de março, em que 

foram planeados sete chassis da 2ª geração e um da 1ª geração, e o mês de abril, que foram 

planeados apenas quatro modelos da 2ª geração. Esta variação está em grande parte 

relacionada com a redução de encomendas devido à pandemia do covid-19 e que levou a 

muitas paragens na linha, dificultando a fluidez no processo. 

 

 
Figura 19 - Nº de unidades planeadas por mês 

Assim, não foi possível acompanhar sempre o mesmo modelo, sendo que os modelos mais 

produzidos durante o projeto realizado, de outubro de 2020 até maio de 2021, foram os 

chassis UEB da 1ª e 2ª geração. Desta forma, foram nestes modelos que o estudo 

essencialmente se baseou, sendo dois modelos com algumas tarefas iguais, mas com lead 

times ligeiramente diferentes. 

Seguir-se-á a explicação da cadeia de abastecimento e o processo de montagem dos chassis 

UEB da 1ª e 2ª geração. 

 Cadeia de Abastecimento: chassi UEB 

Este modelo de chassi foi desenvolvido pela empresa Caetanobus, com o objetivo de dar 

resposta às necessidades de mobilidade e sustentabilidade das cidades. Surgiu, desta 
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forma, o modelo de autocarro E.City.Gold, que resulta da montagem da carroçaria no 

Chassi UEB da 1ª ou 2ª geração. 

Como podemos ver pelo esquema da Figura 20, a cadeia de abastecimento do chassi em 

estudo começa com a soldadura do chassi que é realizada na fábrica 2, em Ovar, pela 

CaetanoBus. De seguida a estrutura do chassi é adquirida pela TCAP assim como muitos 

dos componentes usados no processo de montagem do chassi, atuando a CaetanoBus 

numa primeira fase como fornecedor da TCAP. Para além da CaetanoBus, existem mais 

fornecedores dos componentes necessários para a montagem do chassi, sendo que a 

CaetanoBus ainda age como intermediária no fornecimento de alguns desses 

componentes. 

De seguida, é realizado o processo de montagem do chassi na unidade fabril da TCAP, 

processo esse que será posteriormente especificado. Depois desta fase o chassi sai da TCAP 

para ser vendido ao cliente, que poderá ser a CaetanoBus, que o usará para produzir o 

autocarro elétrico E.City.Gold, ou outro produtor de autocarros. 

É importante perceber bem a cadeia de abastecimento deste produto para perceber as 

possíveis causas de problemas e de falta de qualidade assim como o fluxo de material e de 

informação. Verifica-se uma grande proximidade entre a TCAP e a CaetanoBus, tanto na 

localização como na cadeia de abastecimento, sendo que tanto agem como clientes ou 

como fornecedores. Esta proximidade tem uma vantagem na medida em que a 

comunicação deveria ser simples, rápida e ágil, contudo, por ser uma parceria 

relativamente recente, esta comunicação ainda apresenta algumas falhas e oportunidades 

de melhoria. 

 
Figura 20 - Esquema da cadeia de abastecimento do chassi 
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 Descrição do processo de montagem do chassi UEB 1ª e 2ª geração 

O processo consiste numa linha de montagem com 5 postos de trabalho, em sistema pull, 

com uma secção de armazenamento inicial dos componentes exclusiva da linha, e também 

um local de armazenamento do stock do produto final, no exterior da instalação. 

Antes do processo da linha de produção começar os componentes são rececionados no 

setor da logística, provenientes de vários fornecedores, e colocados em supermercados. 

De seguida os componentes são fornecidos à linha unicamente quando são necessários e 

individualmente. Estes componentes são entregues em dollies, como os ilustrados na 

Figura 21, ou são colocados diretamente no posto de trabalho. Quando os componentes 

são entregues à linha, começa então o processo de montagem do chassi.  

 

 

O primeiro posto é denominado posto de pré-montagem, e é onde são realizadas pré-

montagens elétricas, mecânicas e pneumáticas que são, posteriormente, utilizadas nas 

montagens efetuadas nos restantes postos. No segundo posto são realizadas 

essencialmente montagens de componentes mecânicos e elétricos e a fixação de outros 

componentes no chassi que serão ligados nos postos seguintes da linha. No terceiro e 

quarto posto são montados os restantes componentes e são efetuadas as ligações elétricas, 

tubagens pneumáticas e hidráulicas. No último posto é feita a validação do chassi por parte 

da qualidade, com vários checkpoints a serem verificados e, por fim, é feita a instalação dos 

programas e posterior start-up do veículo, o que também segue uma lista de checkpoints a 

ser verificados. A linha acaba com a saída do chassis da fábrica que será enviado para o 

local de armazenamento de stock, para ser posteriormente enviado para o cliente. 

 

 

 

Figura 21 - Dollies utilizados para o abastecimento à linha 
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Posto PM (pré-montagens) 

O posto de pré-montagem, esquematizado na Figura 22, é o único que não tem o chassi 

presente não havendo, portanto, montagens diretamente no chassi, sendo este colocado 

diretamente no segundo posto, o posto 1. Este posto encontra-se no princípio da linha e é 

onde são realizadas quase todas as pré-montagens. Exclui-se a tarefa de passagem das 

mangas pelos tubos da pneumática, que é feita numa bancada situada no setor da logística. 

Neste posto estão localizadas 3 bancadas de trabalho para realizar as pré-montagens, uma 

para tarefas elétricas, uma para pneumáticas e hidráulicas, e uma para a mecânica. Existem 

também várias estantes de armazenamento dos componentes usados na montagem, 

também divididas por áreas, assim como dollies para o transporte dos componentes após 

estarem montados. 

 

Figura 22 - Esquema do layout do Posto PM 

A maior parte das pré-montagens são válvulas, sensores, depósitos, entre outros 

componentes da pneumática que são montados na bancada da pneumática. Existe ainda a 

tarefa da colocação das mangas nos tubos pneumáticos que como foi dito anteriormente 

não é feita neste local. Os quadros elétricos, as caixas de fusíveis, o inversor e os 

conversores são pré-montados na bancada elétrica. Por fim existem as pré-montagens de 
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componentes mecânicos de dimensões e peso grandes que são montados diretamente no 

local onde estão situados, sendo usada a bancada da mecânica para auxiliar na 

pré-montagem destes. É o caso dos eixos, ilustrados na Figura 23, assim como o radiador e 

o motor. 

 

Figura 23 - Fotografia dos Eixos 

Posto 1 

O posto 1, ilustrado na Figura 24, é o posto onde são realizadas as primeiras montagens 

diretamente no chassi. O posto começa com a colocação do chassi de 10 ou 12 metros no 

posto, com ajuda do empilhador, do transportador e da ponte. Após este estar na linha e 

com os macacos posicionados para poder elevar o chassi, são realizadas em primeiro lugar 

as montagens mecânicas, todas elas manualmente apenas com ajuda de carros elevatórios 

e da ponte. Aqui são montados os componentes com maior peso e dimensão, começando 

pelos eixos da frente, o de trás e as rodas, seguindo se outras montagens como os motores 

e os radiadores. Neste posto são ainda montados os componentes pneumáticos, alguns 

dos quais pré-montados no posto 1, e componentes elétricos como o inversor, 

conversores, baterias, assim como algumas ligações elétricas. Por fim são colocadas as 

rodas no chassi para este poder ser deslocado para o posto seguinte. 

 

Figura 24 - Fotografia do Posto 1 
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Postos 2 e 3 

Os postos 2 e 3 são muito semelhantes no que diz respeito ao seu layout e às ferramentas 

utilizadas. Da mesma forma que o posto 1, nos postos 2 e 3 está presente um chassi, com 

quatro macacos sob as rodas para poder elevar o chassi. Por esta razão, a afetação das 

tarefas nestes 2 postos sofre por vezes alterações pela facilidade e agilidade de mudar uma 

tarefa de posto. Contudo, apesar de esta situação acontecer constantemente, deve ser 

evitada pois, não havendo padronização, pode levar ao aparecimento de defeitos, reduzir 

a fluidez de linha e criar postos gargalos devido à má distribuição de tarefas. 

Nestes dois postos são realizadas montagens elétricas e é concluída a ligação e roteamento 

das cablagens elétricas entre os vários componentes no chassi. Algumas destas tarefas de 

roteamento são longas devido ao tamanho de algumas cablagens que atravessam o chassi 

inteiro. 

São também colocadas as tubagens pneumáticas e hidráulicas. Existem cerca de 50 tubos 

na pneumática de tamanhos variados, desde 50 cm até 12 metros, que fazem parte do 

sistema pneumático da travagem e da suspensão. Quanto à tubagem hidráulica, diferente 

entre os dois modelos de chassi, constitui o sistema de refrigeração, e também o circuito 

do óleo. 

A fixação da tubagem pneumática e das cablagens elétricas é feita através da colocação de 

abraçadeiras descartáveis no chassi em componentes de fixação como pentes, calhas e 

verguinhas. Esta tarefa envolve um gasto grande destas abraçadeiras que são plásticas e 

que muitas vezes são desperdiçadas por haver sobreposições de cabos no mesmo local. 

Posto 4 

No último posto são montados os quadros no chassi e efetuadas as ligações finais entre 

estes e os vários componentes do chassi assim como as ligações à bancada de testes para 

poder ser realizado o start-up do veículo. Esta bancada de testes é composta por baterias 

de 700V, que estão presentes no autocarro final, mas que, uma vez que na TCAP apenas é 

montado o chassi, não estão montadas no veículo. Contudo é realizado o start-up com uma 

réplica do que estaria no chassi de forma a garantir que todas as montagens que são 

realizadas se encontram bem e que o chassi está funcional e sem erros. 
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 Análise de problemas e de causas da linha 

A observação do modo de funcionamento da linha de montagem do chassi permitiu 

identificar o conjunto de problemas que se encontram descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Lista de problemas e respetivos efeitos 

Problema Efeitos 

Falta de instruções 

de trabalho bem 

definidas 

Não havendo instruções de trabalho é difícil para novos 

colaboradores, ou mesmo colaboradores que mudem de 

funções, perceber rapidamente como fazer determinada 

tarefa. 

Falta de 

padronização das 

tarefas 

Como as tarefas não são sempre realizadas da mesma maneira 

não é entregue um modelo “único” ao cliente e geram-se mais 

defeitos. 

Balanceamento 

desatualizado e 

incompleto 

Não existe um balanceamento completo e disponibilizado na 

linha, sendo que a atribuição de tarefas é feita verbalmente o 

que dificulta o acompanhamento destas e leva a alterações no 

sequenciamento. 

Material não 

abastecido à linha 

Quando o material não é abastecido à linha corretamente 

ocorrem tempos de espera, e pode levar a alterações na 

sequência, iniciando-se uma tarefa que já tenha o material 

abastecido. 

Falta de material do 

fornecedor (stock 

out) 

A falta de material de fornecedores gera também tempos de 

espera e leva a paragens grandes de um determinado posto ou 

da linha e, mais uma vez, pode originar alterações no 

sequenciamento. 

Falta de qualidade do 

material 

A falta de qualidade e o aparecimento de defeitos no material 

dos fornecedores acontece frequentemente, especialmente o 

proveniente da fábrica 1, e leva a tempos de paragem e de 

retrabalho. 

Tarefas sobrepostas 

O balanceamento ao não ser bem definido e estudado, leva à 

sobreposição de tarefas no mesmo local do chassi, levando, 

mais uma vez, a tempos de espera ou a alterar o 

sequenciamento. 

Partilha de 

equipamentos 

Muitas ferramentas como a ponte, chaves dinamométricas e 

máquinas de rebitar e aparafusar são de uso comum, o que 

pode levar, em algumas alturas, à indisponibilidade destas 

ferramentas. 
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Estes problemas, de uma forma geral, levam a que a linha não tenha o fluxo produtivo 

desejado, origina pausas e tempos de espera e pode obrigar à alteração do 

sequenciamento do processo, sendo este um problema grave. 

Incumprimento do Sequenciamento 

Um dos problemas recorrentes, falado anteriormente, é o incumprimento do 

sequenciamento das tarefas. Para perceber melhor esta situação recorreu-se a um 

diagrama de Ishikawa, representado na Figura 25, para perceber quais as causas deste 

incumprimento. 

 

 

Figura 25 - Diagrama de Ishikawa referente ao incumprimento do sequenciamento 

No decorrer da construção do diagrama identificaram-se as causas mais importantes que 

levam a este incumprimento seguindo-se um resumo das mais impactantes. 

Em primeiro lugar existe uma falta de padronização das tarefas, em grande parte, das 

tarefas de roteamento de cablagens elétricas que são levadas a cabo de formas diferentes, 

não entregando assim um modelo único ao cliente. Esta falta de padronização, causada em 

parte pela falta de instruções de trabalho, pode levar a mais problemas nomeadamente a 

alteração constante dos tempos de realização da tarefa e, a nível da qualidade, ao aumento 

da variabilidade dos erros e retrabalho. 
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Depois, o atual balanceamento das tarefas não está sempre disponível na linha pois está 

desatualizado e com tarefas mal definidas. Isto leva a que os operadores sigam o seu 

próprio sequenciamento. Por sua vez, isto afeta os restantes operadores do mesmo posto 

e dos postos seguintes, que muitas vezes estão dependentes do trabalho anterior para 

fazer o deles e, por vezes, leva a uma sobreposição de tarefas que são feitas no mesmo 

local do chassi, aumentando os tempos de espera dos operadores. Também a falta de 

documentação visível e organizada para controlo e monitorização do balanceamento, com 

ajuda de ferramentas como quadros de seguimento de linha, gestão visual e 5S, leva a que 

seja difícil para os operadores cumprirem o que está definido. 

Outro problema que gera o incumprimento do sequenciamento, está relacionado com o 

trabalho da logística aquando da entrega do material certo à hora certa, uma vez que o 

abastecimento à linha é feito na quantidade exata necessária. Por vezes o material não é 

abastecido à linha, levando a que, mais uma vez, haja tempos de espera dos operadores e, 

em outras situações, a que o próprio operador se desloque ao setor da logística para fazer 

o abastecimento para a tarefa dele. Em parte, este problema é causado pela falta de 

definição e documentação do balanceamento e sequenciamento o que leva a que a própria 

logística tenha dificuldade em perceber quando o material é necessário na linha. 

Por fim, este último problema está relacionado com o anterior e tem a ver com a falta de 

organização no local de trabalho gerada pelo nível de compacidade da linha e pela falta de 

locais próprios de abastecimento de material. A definição de locais próprios do material 

junto ao local de montagem, para além de reduzir o tempo das movimentações, é uma 

ajuda mental para o operador realizar as tarefas que lhe estão atribuídas e, se o material 

estiver pela ordem certa de montagem, ajuda no cumprimento do sequenciamento. 

 Análise da implementação do TPS na linha 

Como foi explorado no ponto 2.4., o Sistema Toyota de Produção, comumente 

representado pela “Casa TPS”, tem de estar presente em todas as empresas Toyota. A linha 

de montagem do chassi EV, por ser recente, ainda não tem completamente enraizado este 

sistema. Assim, e como um dos objetivos do projeto é a implementação do TPS nesta linha 

de montagem, é pertinente fazer uma análise e avaliação de que parâmetros e pontos 

deste sistema já estão implementados, quais estão a ser atualmente implementados e 

quais não estão. 

Atualmente já estão implementados conceitos do TPS como o just-in-time e kaizen. Nesta 

linha, a produção é puxada pelo cliente, contudo, em períodos de intervalo de procura, é 

produzido o modelo UEB da 1ª geração para stock, sendo que aqui é desrespeitado o 

just-in-time. Apesar disso, entre postos, o just-in-time é cumprido e, uma vez que o chassi 

tem uma dimensão de 10 a 12 metros, não há criação de stock intermédio e o começo de 

um posto de trabalho está dependente do posto seguinte e do anterior. Quanto à melhoria 
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contínua, apesar da adoção desta filosofia não ser direta, é notável a utilização de 

metodologias para a sua implementação. São exemplo destas, os “kaizens”, melhorias 

pequenas realizadas pelos colaboradores, sendo que a empresa tem um objetivo anual a 

atingir. Também a utilização dos Círculos de Controlo da Qualidade (QCC) e ciclos de PDCA 

fazem parte desta filosofia para a resolução de problemas do dia a dia. 

Quanto à padronização, sendo uma das bases da casa TPS, está atualmente em evolução, 

mas longe de estar no nível definido pelo TPS. Uma das 4 regras principais deste sistema é: 

todo o trabalho deve estar devidamente especificado em relação ao conteúdo, sequência, 

tempo e resultados desejados. Atualmente este princípio não está a ser cumprido pois não 

há instruções de trabalho para todo o conteúdo, a sequência não está bem definida e visível 

na linha, e não há um número suficiente de medições de tempos para todas as tarefas. 

Também pouco implementados estão os conceitos de Heijunka, presente na base da casa 

e o Jidoka, um dos pilares da Casa TPS. O nivelamento de produção não está equilibrado e, 

por essa razão, o tempo de ciclo da linha é muito variável e dependente das encomendas 

efetuadas. Quanto à automação da linha, é quase inexistente, sendo os processos de 

montagem e de fluxo de informação essencialmente manuais e analógicos. 

3.3. Documentação standard Toyota 

O sistema de produção Toyota inclui a utilização de metodologias, ferramentas e, também, 

a utilização de documentação standard para a definição, controlo e padronização dos 

processos. Esta documentação standard é composta por alguns dos seguintes documentos: 

▪ SWRS - Standardized Work Recording Sheet 

▪ SWCT - Standardized Work Combination Table 

▪ SWC - Standardized Work Chart/Moving Line 

▪ WSS - Work Step Sheet 

▪ EWS - Element Work Sheet 

 Standardized Work Recording Sheet 

A utilização desta documentação segue, tipicamente, uma ordem que começa pelo 

Standardized Work Recording Sheet, que permite mostrar a sequência detalhada do 

trabalho no processo, assim como o tempo necessário para cada uma das operações 

realizadas e o tempo total. Na Figura 26, está ilustrado um template desta ferramenta, 

usada amplamente na Toyota. 
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Figura 26 - Template da Standardized Work Recording Sheet 

Para o preenchimento deste documento é necessário realizar uma análise detalhada do 

processo, através de uma observação ininterrupta assim como recorrendo a ajuda visual 

de câmaras de filmar para gravar o processo e posteriormente poder documentá-lo com o 

detalhe exigido. Isto permite identificar tarefas de valor acrescentado e tarefas de valor 

não acrescentado como movimentações, tempos de espera e retrabalho. A quantidade de 

observações e respetiva medição de tempos considerada ideal para a correta elaboração 

deste documento é 10, contudo será um valor difícil de obter para processos com tempos 

de ciclo muito elevados. 

 Standardized Work Combination Table 

A seguir à documentação detalhada de todo o processo no documento anterior, é 

preenchida a Standardized Work Combination Table, sendo transcrito da SWRS os 

elementos de trabalho e os tempos médios destes. 

Na Figura 27, está presente o template deste documento, sendo o principal objetivo deste 

documento mostrar a combinação do tempo de trabalho manual, tempo de movimentação 

e tempo de processamento de máquinas de cada operação numa sequência de trabalho. 

Esta combinação é ilustrada num gráfico que tem como objetivo ajudar a identificar 

desperdícios de movimentação. 
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Figura 27 - Template da Standardized Work Combination Table 

 

 Standardized Work Chart/Moving Line 

É comum também elaborar o Standardized Work Chart que representa, na forma de um 

diagrama de esparguete, os movimentos do operador ou máquina durante o processo num 

determinado posto de trabalho. É representado o layout do posto, a localização do material 

e, com uma linha, são representadas então todas as movimentações realizadas. Na Figura 

28 está representado um template deste documento. 

 

Figura 28 - Template do Standardized Work Chart 

 Work Step Sheet 

Uma outra ferramenta utilizada na padronização dos processos pela Toyota é a Work Step 

Sheet, representada na Figura 29, que visa descrever todas as operações realizadas no 

processo, respeitando as precedências e a sequência de tarefas, com um nível de detalhe 

menor que o do Standardized Work Recording Sheet uma vez que este documento 

representa as macro tarefas do processo. Neste documento, as deslocações deixam de ser 

descritas, mas o seu tempo é contabilizado na operação respetiva. O propósito principal 

deste documento é ter uma folha com a lista dos passos de trabalho com a sequência 
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correta, que é disposto nos postos de trabalho para novos operadores, e mesmo 

operadores experientes, terem um guia simples e definido para o seu trabalho. 

 

Figura 29 - Template do Work Step Sheet 

 

 Element Work Sheet 

Depois de estar explícito o que se tem de fazer e em que ordem deve ser feito, é muito 

importante existir documentação de suporte a explicar como fazer. O Element Work Sheet 

é um documento que explica passo a passo, as instruções de realização de cada operação. 

Estas instruções são feitas com muito detalhe, com a ajuda de fotos a acompanhar os 

passos e com chamadas de atenção para pontos-chave no processo. 

Este documento é muito completo e, para além de explicar ao detalhe os passos de cada 

operação, também inclui outras informações úteis para os utilizadores como: 

▪ A localização da tarefa no posto de trabalho; 

▪ O nome e referência de todos os componentes utilizados na operação 

documentada; 

▪ O tempo médio de realização da operação; 

▪ Indicações de segurança e de prevenção de defeitos. 

Este documento tem muita importância para a padronização de um processo e a sua 

qualidade pois ao definir uma única maneira de realizar as operações, “the right way”, 

devidamente documentada, legível e acessível para os operadores leva à redução da 

variabilidade do processo, à diminuição dos erros, ajuda no treino de novos operadores e 
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impede o esquecimento das tarefas por parte dos operadores experientes. Podemos ver o 

template deste documento na Figura 30. 

 

Figura 30 - Template do Element Work Sheet 
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4. Padronização e balanceamento do processo 

Neste capítulo descreve-se todas as ações realizadas durante o projeto. Inicialmente é 

explicada a necessidade da adaptação da documentação standard Toyota, a seguir à qual 

é descrita a parte do trabalho relativa à criação e definição de EWS’s. Posteriormente, são 

demonstrados todos os passos correspondentes ao estudo de balanceamento realizado 

assim como uma análise deste, e por fim, são apresentadas as melhorias propostas. 

4.1. Adaptação da documentação standard Toyota 

Como foi explorado no ponto 3.3, a Toyota desenvolveu uma série de ferramentas standard 

que são utilizadas na Toyota Caetano Portugal. Estas ferramentas são documentos de 

suporte à padronização no processo da empresa. Viu-se também que têm um nível de rigor 

e detalhe grande e que a sua elaboração prevê uma observação prévia do processo, de pelo 

menos 10 observações. 

Contudo, neste projeto em particular, desenvolvido numa linha de montagem com um 

tempo de ciclo variável entre 20 e 40 horas, tornou-se difícil usar a documentação standard 

Toyota com o mesmo nível de rigor e detalhe que em fábricas Toyota com tempos de ciclo 

de 2 minutos ou menos, como é o exemplo do Japão, ou até mesmo com o nível de detalhe 

das linhas de montagem do Land Cruiser em Ovar, com um tempo de ciclo de cerca de 40 

minutos. Assim, numa linha de montagem com 20 horas de tempo de ciclo foi necessário 

adaptar a documentação standard de forma a facilitar o trabalho. 

Como tal, não foram utilizados todos os documentos standard para padronizar o processo 

tendo sido neste projeto apenas utilizadas 3 destes: SWRS, WSS e EWS. 

 

4.2. Elaboração de Instruções de trabalho: EWS 

Uma das ferramentas usadas pela Toyota para padronizar e definir os processos é a 

Element Work Sheet (EWS). Esta é uma ferramenta realizada pelo Departamento de 

Engenharia do Processo e que é disponibilizada aos operadores para poderem realizar o 

processo da forma definida. É essencial que este documento seja claro, visual e que siga as 

regras definidas para que todos os operadores com formação em TPS consigam ler e 

perceber as tarefas. 

O primeiro trabalho realizado foi este documento para as tarefas que não estavam 

documentadas. Assim foi seguida uma metodologia, ilustrada em forma de fluxograma na 

Figura 31, que começou pela observação do processo geral para entender o funcionamento 

e a interligação das operações. Depois desta análise geral, foi enumerado o conjunto de 



42 
 

tarefas realizadas por um operador para posterior realização de EWS’s. De seguida fez-se 

uma análise mais particular de cada tarefa enumerada no passo anterior, observando ao 

detalhe a tarefa, gravando-a e tirando fotografias. Após a recolha dos dados, foi elaborada 

o EWS que depois será enviado para aprovação. Caso seja aprovado, este é disponibilizado 

na linha, caso contrário, é reformulado e sujeito a nova aprovação. A aprovação tem em 

conta aspetos como a clareza e correta especificação e descrição da tarefa, sendo a 

aprovação feita pela engenharia do processo da linha. De seguida são considerados aspetos 

de qualidade, segurança e ergonomia, aprovados por cada um destes departamentos. 

Quando o EWS não é aprovado, o processo é redefinido de forma a estar conforme, e é 

reformulado o EWS. 

 

Figura 31 - Fluxograma do processo de elaboração dos EWS's 

 

Em primeiro lugar, para haver padronização do processo, é preciso haver documentação 

de suporte de como realizar as tarefas, pois só assim é possível garantir que as tarefas são 

realizadas de acordo com o definido pela engenharia do processo. 



43 
 

 EWS’s das tarefas elétricas 

No que toca à grande parte das tarefas elétricas, mais especificamente as tarefas de 

roteamento das cablagens elétricas há uma falta de instruções de trabalho. Estas cablagens 

têm sítios definidos e fixos de ligação, contudo, são tarefas flexíveis pois no que toca ao 

roteamento não tem sítios fixos de passagem pelo chassi. Assim, é fácil para operadores 

diferentes, ou até o mesmo operador, mudar constantemente a forma e o local de 

roteamento de cablagem, agravando-se esta situação quando se trata de cablagens mais 

compridas. O roteamento não é muito preciso, sendo feito à medida que estas cablagens 

são presas em pentes, calhas e verguinhas soldados previamente no chassi ou suportes 

fixados também no chassi. As cablagens são presas com abraçadeiras plásticas 

essencialmente, recorrendo por vezes a bases para abraçadeiras (abraçadeiras moss) 

quando o local de passagem da cablagem é de difícil fixação. Os pentes, calhas, suportes e 

verguinhas, representados na Tabela 4, são componentes que permitem a fixação da 

cablagem no chassi em vários locais uma vez que não há um só sítio de fixação no 

componente, como é o caso do parafuso. Isto cria maior agilidade no processo, o que é 

bom para fazer alterações no processo caso haja necessidade, mas também dificulta o 

trabalho do operador pois é mais difícil acertar na tarefa. 

 

Tabela 4 - Componentes de fixação de cablagens 

     

Pentes Calhas Verguinhas Suportes 
Base 

abraçadeira 

 

 

Desta forma foram realizados EWS’s para as tarefas de roteamento de cablagens analisadas 

seguindo-se agora um exemplo onde se explica a sua elaboração e se evidencia os 

principais cuidados tidos em conta para garantir que este documento fosse percetível para 

os colaboradores e explicasse, de forma clara, o procedimento a adotar na realização 

destas tarefas. 

Na Figura 32, encontra-se a primeira página do EWS da tarefa “Ligação dos cabos Rear 

board supply e Earth Chassi Board”, podendo-se ver o documento completo no Anexo 1. 
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Figura 32 - Exemplo de um EWS 

 

Tal como os outros documentos, estes apresentam quais os materiais necessários para uma 

determinada tarefa, no topo esquerdo do documento, assim como a respetiva quantidade. 

Apresentam também o local de montagem da peça no chassi, no topo direito do 

documento. 

Na zona central, estão presentes os passos para a realização das tarefas com uma 

numeração associada que servirá posteriormente para identificar o passo com imagens 

correspondentes. Neste campo, os passos têm de estar descritos de forma clara e o mais 

detalhadamente possível para evitar confusões no entendimento da tarefa. 

Na zona de baixo, estão presentes as imagens correspondentes a cada um dos passos 

falados anteriormente, que permitem de forma rápida e visual identificar o modo de 

realização de um determinado passo da tarefa. Para além das imagens é importante serem 

referidas as dicas de manuseamento dos materiais, informações de segurança e avisos 

importantes para ajudar o colaborador na realização da tarefa. 

Para além destes cuidados, na realização de EWS’s de cablagens de maior dimensão, foi 

colocado no início do EWS, um esquema de roteamento da cablagem com os pontos de 

fixação identificados, como mostra a Figura 33, de forma a que o colaborador tenha uma 

ideia inicial do roteamento e os seus pontos de fixação. 
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Figura 33 - Esquema de roteamento das cablagens de grande dimensão 

 

O mesmo foi realizado para cablagens de dimensão mais pequena, mas de forma diferente 

como ilustrado na Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 Resumo da atividade TPS – EWS 

Inicialmente a linha não tinha nenhum EWS correspondente às tarefas de roteamento e 

ligação de cablagens elétricas. Neste projeto, foram elaborados EWS’s para 15 macro 

tarefas, que correspondem a 7 horas e 30 minutos de trabalho, o equivalente a 1 dia de 

trabalho do posto 2. Dado ao alto detalhe na elaboração destes documentos, estes 15 

EWS’s realizados, correspondem a um total de 80 páginas de EWS’s. 

 Criação de sistema de localização nos EWS’s 

Nos EWS’s que já estavam realizados, não estava explicitado o local onde as tarefas 

deveriam ser realizadas. Uma vez que o chassi tem uma dimensão de 12 metros e a sua 

estrutura é toda preta, torna-se difícil identificar o local exato onde uma tarefa é realizada 

através das fotos, especialmente se for uma tarefa realizada por um colaborador novo ou 

inexperiente. 

Desta forma, foi criado um sistema de localização das montagens dos componentes, 

utilizado frequentemente na Toyota, em que o chassi foi dividido em vários locais de 

montagem e foi atribuída uma numeração para cada um destes novos locais. Este sistema 

está ilustrado na Figura 35, e está presente em todos os EWS’s realizados. 

Figura 34 - Esquema de roteamento de cablagens médias 
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Figura 35 - Sistema de localização das montagens no chassi 

Este sistema foi útil para: 

▪ Identificar rapidamente a localização da montagem de determinado componente; 

▪ Poder organizar as instruções de trabalho por localização. 

 Impacto da utilização dos EWS’s 

Em primeiro lugar este trabalho foi vantajoso para criar documentação de suporte para 

garantir que o processo é desempenhado da forma estipulada pela engenharia do 

processo. Anteriormente, nas tarefas onde se elaborou os EWS’s não havia uma prova física 

de como dada tarefa teria de ser realizada o que permitia que o operador a fizesse da forma 

que ele achasse melhor. 

A existência de instruções de trabalho torna também o processo de treino de novos 

colaboradores mais eficiente e rápido. Desta forma, há uma menor perda de conhecimento 

caso os colaboradores com maior conhecimento do processo saiam da empresa. 

Outro benefício está relacionado com o excesso de abraçadeiras utilizadas nas tarefas de 

fixação de cablagem. Não estando definido os pontos de fixação da cablagem por vezes 

eram colocadas abraçadeiras a mais, representando um desperdício, ou abraçadeiras a 

menos, o que podia vir a dar problemas caso a cablagem não estivesse bem fixada. Na 

elaboração dos EWS’s ficou claro o número necessário e a posição das abraçadeiras para 

cada cablagem da tarefa e assim evitar as situações faladas, como podemos ver na Figura 

36. 

 

Figura 36 - Parte do EWS referente à tarefa "ligar cabo positivo" 



47 
 

4.3. Estudo do Balanceamento de Linha 

Seguem-se agora todos os procedimentos e etapas do estudo do balanceamento de linha 

para o modelo de chassi UEB 2ª geração. 

 Levantamento de tarefas 

Para o balanceamento ser realizado de forma correta, todas as tarefas devem estar 

documentadas e definidas exatamente da forma como são realizadas, sem haver 

interrupção destas. Assim, antes de fazer o balanceamento foi necessário verificar que 

todas as tarefas estão descritas corretamente, caso seja uma redefinição de 

balanceamento, ou fazer o levantamento de tarefas na íntegra, caso seja o primeiro 

balanceamento realizado na linha de montagem. 

Na linha de montagem do projeto, para o modelo de chassi UEB da 2ª geração já existia 

uma lista de tarefas, contudo esta encontrava-se incompleta e desatualizada. Assim, em 

primeiro lugar, foi observado o processo no sentido de levantar todas as tarefas de forma 

correta e seguidamente atualizá-las. Este registo foi realizado em formato Excel e, para isso, 

foi adaptado um documento standard da TCAP, o SWRS, uma vez que a documentação que 

atualmente estava a ser usada ainda era pertencente à CaetanoBus. 

O documento standard SWRS é utilizado amplamente pela Toyota para registar todos os 

elementos de trabalho de forma detalhada sendo registados elementos como deslocações, 

movimentos do operador, tempos de espera e as próprias micro tarefas. Depois dá origem 

a outro documento em que se organizará a sequência de trabalho em apenas macro 

tarefas, de forma a facilitar a leitura por parte dos operadores. 

Dado o tempo ciclo elevado da linha, e também à falta de padronização das tarefas, 

torna-se difícil organizar o processo com este nível de detalhe, pelo menos nesta fase. Com 

um tempo de ciclo tão elevado não seria exequível no tempo de projeto esse nível de 

detalhe, e o facto de as tarefas serem realizadas de formas diferentes e com sequências 

diferentes iria dar origem a micro tarefas diferentes, a sequências diferentes e 

consequentemente, a documentos diferentes. Na Figura 37 encontra-se uma parte de um 

documento SWRS, onde podemos ver o grau de detalhe que este documento padrão 

apresenta. 
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Figura 37 - Exemplo do documento standard SWRC 

Adicionalmente, o método de observação usual na Toyota para o preenchimento deste 

documento é a gravação do posto de trabalho e posterior observação do vídeo para fazer 

o preenchimento dos elementos de trabalho e respetivas durações. Para fazer este método 

seria necessário fazer filmagens de todos os 4 postos, a cada um dos operadores, e depois 

visualizar o vídeo de novo, tornando se assim impraticável para o tempo disponível para o 

projeto. Poderia ter-se optado por focar o projeto apenas num posto de trabalho, e assim 

aumentar o rigor e detalhe na análise, mas uma vez que as tarefas não estão balanceadas 

de forma equilibrada entre os postos, é necessário fazer primeiro um balanceamento da 

linha e só depois será possível seguir a documentação com o nível de detalhe pretendido. 

A melhor solução encontrada foi a adaptação do SWRS que, ao invés de apresentar todo 

este detalhe referente a um só posto, passou a apresentar apenas as macro tarefas 

referentes a todos os postos da linha, como podemos ver no Anexo 2.  

Como um dos problemas referidos anteriormente era as tarefas serem deixadas 

constantemente incompletas, um dos princípios usados para o levantamento das macro 

tarefas era garantir que o operador não as deixasse incompletas. Para isso houve situações 

como a representada pela Figura 38, em que foi necessário fazer uma divisão das tarefas 

para evitar este problema.  

 

Figura 38 - Divisão de tarefas para simplificação 
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 Medição de tempos 

A medição de tempos foi uma etapa essencial para a realização do balanceamento e é 

importante que seja correta e fidedigna para poder aproximar os tempos medidos ao 

tempo real do processo. 

Existem vários aspetos importantes a ter em conta na medição de tempos, nomeadamente: 

▪ Medir tempos de operadores qualificados e que façam normalmente as tarefas; 

▪ Medir tempos em ritmo normal de trabalho; 

▪ Contabilizar as deslocações; 

▪ Ter em atenção quantas pessoas realizam determinada tarefa. 

Outro aspeto muito importante, mas que no projeto não foi cumprido, está relacionado 

com o número de medições por tarefa, que convém ser suficiente para garantir um 

determinado nível de confiança nos resultados. Tradicionalmente na Toyota, o número de 

observações na amostra inicial é de 10, sendo que, na fábrica de Ovar, pelo tempo de ciclo 

ser bastante maior que o típico da Toyota, apenas são realizadas 2 medições. 

Idealmente para o projeto seria melhor fazer também as 2 medições, contudo, devido mais 

uma vez ao tempo escasso não foi possível. Tendo consciência prévia dos efeitos negativos 

que uma medição única de tempos poderia ter no projeto e no balanceamento de linha, 

procurou-se atenuar este resultado através da comparação do valor observado com 

tempos medidos anteriormente e complementando com a opinião dos profissionais 

qualificados da linha. 

O registo de tempos foi realizado no mesmo documento adaptado onde se apresentavam 

as tarefas identificadas anteriormente, visível na Figura 39, e foram tidos em conta dois 

tipos de tempos por cada tarefa: 

▪ Tempo da tarefa- correspondendo ao tempo em que o operador se encontra a 

realizar as tarefas de valor acrescentado ou valor não acrescentado, mas necessário 

para o trabalho; 

▪ Tempo de deslocação- corresponde ao tempo de deslocação do operador, que é 

considerado desperdício. 
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Figura 39 - Exemplo do SWRS adaptado 

Para além destes tempos foi colocado no documento a medição de tempos já existente, 

sendo que, por algumas tarefas terem sido subdivididas e outras acrescentadas, algumas 

ficaram sem esse registo de tempo. A última coluna do documento, representa a flutuação 

entre as duas medições de tempos, a atual e a antiga, correspondendo à diferença de 

tempos (à esquerda), e à percentagem da variação do tempo mais curto para o mais longo 

(à direita). 

 

Flutuação (horas) =|𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑜| 

Flutuação (%) = 
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
∗ 100 

 

A percentagem de flutuação foi um campo adicionado no documento, que se tornou muito 

útil para verificar rapidamente quais as tarefas com mais discrepâncias de tempo para, 

assim, serem foco de maior análise para verificar se houve alguma anomalia na medição, 

na realização da tarefa ou se a própria tarefa estava alterada. Nas tarefas com uma 

flutuação superior a 30%, foi comunicado a profissionais qualificados para perceber se a 

tarefa se manteve igual e, no caso de permanecer a mesma, foi feita uma nova medição e 

verificada a causa da discrepância temporal. 

 Takt time e target cycle time 

Após ter sido medido o tempo total de processamento das tarefas, foi calculado o takt time 

dividindo o tempo disponível de produção durante um dado período, que neste caso é uma 

semana, pela procura média do cliente no mesmo período, que corresponde a dois chassis. 

A Toyota trabalha atualmente com um só turno de 8 horas, 5 vezes por semana, totalizando 

40 horas de tempo total de produção disponível para a entrega de 2 chassis. Desta forma 

o takt time é 20 horas. 
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𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

40

2
= 20 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

Contudo, este é um tempo teórico pois contabiliza também tarefas e atividades que não 

são de produção e logo, não são atribuídas no balanceamento. Estas outras tarefas incluem 

reuniões matinais de acompanhamento, organização diária de 5S, pausas, e uma atividade 

semanal de QCC (Quality Control Circle). Desta forma o tempo real produtivo passa para 36 

horas e 45 minutos (um resumo destes dados pode ser encontrado na Tabela 5). 

Pela mesma lógica do takt time, vamos ter um target cycle time de 18 horas e 23 minutos, 

querendo dizer que, a cada 18 horas e 23 minutos de produção real, tem de sair um chassi 

da linha para corresponder à procura. 

 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
36 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒 45 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 = 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒 23 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Tabela 5 - Tempos produtivos TCAP teóricos e reais 

Informações produção TCAP 

Tempo produtivo semanal - Teórico 40 horas 

 

 

 

Tempo não 

produtivo 

Reunião matinal 10 min/ dia 

Pausas 15 min/dia 

Organização 5S  5 min/dia 

Atividade QCC 45 min/semana 

Total Tempo não produtivo  3 horas e 15 minutos 

Tempo produtivo - Real 36 horas e 45 minutos 
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 Diagrama de precedências 

Como em qualquer processo, existe um sequenciamento obrigatório de algumas tarefas e 

precedências a serem cumpridas. Esta representação foi feita através de um diagrama de 

precedências, apresentado no Anexo 3. Devido ao elevado número de tarefas, torna-se 

difícil visualizar numa folha A4 a representação deste diagrama de forma clara, de forma 

que foi subdivido por várias folhas no anexo e apresentado um excerto deste na Figura 40. 

Apesar de alguma dificuldade de leitura devido ao elevado número de tarefas 

representadas, este diagrama foi fundamental na realização do balanceamento para 

garantir que as tarefas precedentes são cumpridas. Também permite facilmente perceber 

quais as tarefas com mais tarefas precedentes e consequentes, sendo um critério 

importante na seleção das tarefas a realizar primeiro. 

 

 

Figura 40 - Excerto do diagrama de precedências 

Como podemos ver na Figura 40, as tarefas que se encontram à esquerda são tarefas sem 

precedências, sendo apenas necessária a presença da estrutura dos chassis no posto, com 

a exceção das tarefas de pré-montagem, que não necessitam do chassi para a sua 

realização. Estas são tarefas que podem começar no princípio do processo, mas que, 
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dependendo do número de tarefas consequentes e o seu tempo de duração, podem ser ou 

não priorizadas. 

À direita podemos ver tarefas com maior número de tarefas precedentes, representadas 

por setas à esquerda, que terão tendência a ser afetadas aos últimos postos uma vez que 

têm de esperar que outras tarefas acabem para poderem começar. 

Ainda é possível ver à direita, um conjunto de tarefas que não têm nenhuma tarefa 

precedente nem consequente, como é o caso da montagem dos reboques, patins, 

pré-montagem do chapeamento inferior, etc. Estas são as tarefas menos urgentes pois 

podem ser realizadas em qualquer altura do processo sendo úteis para ajustar e equilibrar 

o balanceamento caso haja discrepâncias no tempo de ciclo dos postos. 

Para as 115 tarefas analisadas, encontraram-se 140 precedências, sendo que 47 tarefas não 

apresentam tarefas precedentes, 20 não apresentam tarefas consequentes e 10 não 

apresentam nem tarefas precedentes nem tarefas consequentes. As restantes tanto 

apresentam tarefas precedentes como consequentes. 

 Sequenciamento 

Neste projeto o sequenciamento das tarefas não foi feito seguindo rigorosamente um 

método exato ou heurístico. O método exato era complexo demais para o problema em 

análise e foi verificado que seguir sempre um determinado método heurístico iria 

prejudicar bastante a produtividade na linha pois não iria considerar critérios importantes 

de seleção que foram identificados quando se fez o sequenciamento. 

Foi feito um levantamento dos principais critérios de seleção que seriam mais benéficos 

para a eficiência de linha que estão apresentados na Tabela 6, juntamente com o seu grau 

de importância na realização do sequenciamento. 

Tabela 6 - Critérios de prioridade de tarefas 

Critérios de prioridade da tarefa Grau 

1 Precedências obrigatórias no diagrama 5 

2 Uso de ferramentas em comum 5 

3 Número de tarefas consequentes  4 

4 Tarefas de carga e dimensão elevada 4 

5 Posição da tarefa em relação à anterior 3 

6 Chassi está levantado ou no chão  3 

7 Tarefa mais longa 2 

Legenda: 2-Pouco importante; 3-Importante; 4-Muito importante; 5-Obrigatório 
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De acordo com a tabela, em primeiro lugar, é obrigatório cumprir as precedências 

obrigatórias na realização do sequenciamento, ilustradas no diagrama de precedências, e 

garantir que nenhuma das tarefas que utiliza ferramentas únicas na linha sejam 

desempenhadas simultaneamente. De seguida é muito importante priorizar as tarefas de 

carga e dimensão elevada, para reduzir deslocações destes componentes e ocupar menos 

espaço na linha, e priorizar as tarefas com maior número de tarefas consequentes, para 

evitar estrangulamentos futuros. 

Depois, é importante ter em conta a posição do chassi no posto de trabalho, para evitar 

excesso de deslocações entre tarefas, e atentar-se ao facto de o chassi estar no chão ou 

levantado para tentar diminuir o número de vezes que este sobe e desce e para não 

interromper outras tarefas a ocorrer simultaneamente no mesmo posto. Por fim, caso os 

critérios anteriores sejam cumpridos e haja hipótese, foi definido como critérios de menor 

importância realizar as tarefas com duração maior em primeiro lugar. 

De seguida, encontram-se na Tabela 7, exemplos de situações onde foram aplicados estes 

critérios de priorização de tarefas de forma a perceber a importância da agilidade na 

realização do balanceamento para aumentar a produtividade e o fluxo de linha 

Tabela 7 - Exemplos práticos de aplicação dos critérios de priorização 

Situação Critério 

1 

Montagens das rodas - Antes de montar as rodas, é necessário 

montar os eixos, uma vez que estas encaixam nos discos 

presentes no eixo. As rodas representam também uma 

precedência obrigatória do posto 2 pois, para haver a 

movimentação do chassi entre os postos, são necessárias as 

rodas. 

Precedências 

obrigatórias 

2 

Montagem eixos, motor, radiador e compressor - Todos estes 

componentes utilizam a ponte hidráulica para a sua montagem. 

Uma vez que na linha apenas existe uma ponte, nenhuma destas 

tarefas pode ser realizada em simultâneo. 

Uso de 

ferramentas 

em comum 

3 

Pré-montagens - Como primeiro critério na priorização das 

pré-montagens definiu-se que seriam realizadas primeiro as 

tarefas com maior número de tarefas consequentes e as que 

estavam relacionadas com componentes que iriam ser utilizados 

primeiro. 

Número de 

tarefas 

consequentes  
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4 

Montagem eixos, motor, radiadores e compressor - Devido ao 

peso e dimensão elevada destes componentes, assim como 

alguma dificuldade de manobra na montagem, é preferível que 

estes sejam montados no 1º posto para reduzir as deslocações 

dos componentes e para não ocuparem tanto espaço 

Tarefas de 

carga elevada 

5 

Montagem de válvulas (Tarefas 56-70) - Sendo um chassi com 

cerca de 12 metros de comprimento, as movimentações entre 

tarefas conseguem ser elevadas. Assim, foi tida em conta no 

sequenciamento a posição da montagem das válvulas de forma 

a reduzir as deslocações do colaborador. 

Posição da 

tarefa em 

relação à 

anterior 

6 

Montagem de válvulas - Na montagem de válvulas (tarefas 56-

70) teve-se também em conta a junção das montagens das 

válvulas que necessitam o chassi levantado e só depois efetuar 

a montagem das que necessitam do chassi no chão, para evitar 

desperdício. 

Chassi está 

levantado ou 

no chão 

7 

Pré-montagem das válvulas - Quando todos os critérios 

anteriores foram tidos em conta e ainda restou dúvida na 

priorização de uma tarefa, colocou-se primeiro as tarefas mais 

longas. 

Tarefa mais 

longas 

 

 Afetação das tarefas aos postos de trabalho 

Após ter sido definido um sequenciamento inicial, foi feita a afetação das tarefas aos 

postos de trabalhos. Esta afetação foi realizada no documento Excel onde estavam 

presentes as tarefas com os tempos medidos, através da tabela apresentada no Anexo 4 e 

com um excerto desta apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Parte da tabela de afetação das tarefas aos operadores 

 

 

Cada linha representa uma tarefa e cada coluna representa um posto de trabalho, que 

neste balanceamento corresponde a um só operador. Como podemos ver, cada tarefa foi 

afetada a um só operador, com uma cruz, e automaticamente a célula seguinte foi 

preenchida com o tempo de processamento da respetiva tarefa. Excecionalmente a tarefa 

115 - “Avançar a linha”, foi afetada a todos os operadores pois a movimentação do chassi 

entre os postos é realizada ao mesmo tempo em todos os postos e necessita da 

colaboração de todos os operadores. Na última linha de cada uma das colunas dos 

operadores, está presente o somatório total do tempo das tarefas desse operador, valor 

que serviu de base para garantir que nenhum operador excedia o target cycle time. 

Começou-se pelo operador 1, a quem foram atribuídas tarefas de pré-montagem até 

chegar ao target cycle time. Tendo sobrado 3 tarefas de pré-montagens estas foram 

afetadas ao operador 3 uma vez que são tarefas da área elétrica logo fez mais sentido 

atribui-las ao posto onde é feita a parte elétrica e não ao operador 2. 

Depois, foram atribuídas ao operador 2, as tarefas 34 até à 72, que são essencialmente 

montagens mecânicas e pneumáticas, tendo este operador ficado com muito tempo livre. 

As tarefas 73 até à 102, foram atribuídas ao operador 3, que são tarefas de montagem e 

ligação de componentes elétricos e cablagens. As tarefas 103 até à 107 foram novamente 

atribuídas ao operador 1, para preencher o tempo que tinha ficado livre e assim permitir 

que o operador 4 inicie o seu processo com a tarefa 108 e que faça seguidamente a tarefa 

109 e 110. Por fim, estando os operadores 1,2,3 e 4 com uma produtividade acima de 90%, 

foram atribuídas as restantes tarefas ao operador 5, que ficou com uma produtividade de 

73%. Os valores da produtividade de cada um dos operadores encontra-se na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Produtividade de cada um dos operadores 

 

 

Um dos objetivos na afetação das tarefas aos operadores foi juntar as tarefas referentes a 

uma dada área como mecânica, elétrica e pneumática para conciliar com a formação de 

cada operador. Apesar de tudo, os operadores atuais já tiveram formação em mais que 

uma área e, se for necessário, estes podem realizar tarefas diferentes das usuais. De notar 

que grande parte das tarefas da linha não requere grande conhecimento na área, os 

trabalhadores apenas necessitam de ser sensibilizados e formados. Outro grande objetivo 

que se cumpriu ao realizar a afetação foi o de maximizar o tempo de operação dos 

primeiros 4 operadores e relaxar o do último para que, com o tempo, caso haja reduções 

de tempo no processo, devido a melhorias, a eliminação de tarefas, etc., este operador 

possa ser dispensado e assim melhorar a produtividade da linha. 

 Yamazumi 

Após a afetação das tarefas estar concluída, foi criado um gráfico Yamazumi, de forma a 

representar de forma visual e intuitiva, a divisão das tarefas pelos 5 operadores. Este 

gráfico foi ligado automaticamente à tabela de afetação de tarefas para que as alterações 

feitas na tabela pudessem ser visualizadas em tempo real no Yamazumi. Este gráfico 

encontra-se na Figura 41. 

O eixo das abcissas representa os 5 postos de trabalho, correspondendo a cada um dos 

operadores, e no eixo das ordenadas é apresentado o tempo de ciclo de cada um destes. 

Os blocos empilhados correspondem às tarefas afetadas na tabela já referida, e permitem 

perceber de forma rápida e prática que tarefas cada operador realiza e a sua duração. 

A vermelho estão representadas 3 linhas, sendo que as mais finas indicam o fim dos dias 

de trabalho e a mais grossa, o target-cycle time. 

Operadores 1 2 3 4 5 Total

Tempo 

processamento
16:52 17:10 17:19 17:39 13:25 82:26:59

Tempo 

disponível
18:22 18:22 18:22 18:22 18:22 91:52:30

Produtividade 92% 93% 94% 96% 73% 90%
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Figura 41 - Gráfico Yamazumi 
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O gráfico Yamazumi foi bastante útil para: 

▪ Verificar as discrepâncias dos tempos de ciclo entre operadores; 

▪ Verificar que nenhuma tarefa que usa ferramentas em comum como a ponte 

industrial está a ser realizada simultaneamente; 

▪ Verificar em que tarefas coincidem o fim dos dias de trabalho e as pausas; 

▪ Apresentar o balanceamento da linha. 

 Elaboração dos Work Step Sheet 

Após a afetação das tarefas aos postos de trabalho foram também elaborados os 

documentos WSS para cada um dos postos da linha, presentes no Anexo 5. Estes 

documentos indicam a totalidade das tarefas realizadas em cada posto. Como é possível 

ver na Figura 42, em que está representada uma parte de um WSS, este documento 

apresenta também os tempos médios de operação, deslocação e o tempo total da tarefa e 

do posto. Estes também indicam a localização da tarefa de montagem, que provém do 

sistema utilizado nos EWS’s, abordado no ponto 4.2.2. 

 

Figura 42 - Parte de um documento WSS 

 Comparação do processo de balanceamento tradicional da Toyota 

com um software para o balanceamento de linha 

Neste projeto foi utilizado uma versão demo do software Proplanner para a elaboração do 

diagrama de precedências. Um dos módulos deste software é o Probalance, que 

corresponde ao módulo para o balanceamento de linha. Este permite criar vários cenários 

de balanceamento de linha sendo, em primeiro lugar, necessário introduzir os vários dados 

do processo como: o nome da tarefa, o seu ID, o tempo de processamento (tempo manual, 

de máquina e de deslocações) e as suas precedências, visíveis na Figura 43. É ainda possível 

colocar mais dados como o local de realização da tarefa, instruções de trabalho da tarefa, 

peças utilizadas durante a montagem que não são estritamente necessárias para o 

balanceamento, mas que seriam úteis caso este software fosse utilizado no chão de fábrica, 
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1 Montar caixa de fusíveis 2 e 3 C14 00:04:26 00:00:40 - 0:05

2 Montar conversores C14 00:31:00 00:02:42 - 0:33

3 Montar suporte + Powerbox C14 00:08:10 00:01:20 - 0:09

4 Montar gaveta das baterias C3 00:23:00 00:02:28 - 0:25

5 Montar baterias C3 00:04:37 00:00:40 - 0:05

6 Montar caixa de fusíveis 1, porta fusíveis, relé e 2 módulos WABCO C3 00:14:00 00:02:00 - 0:16

7 Montar interruptor corte geral C3 00:03:20 00:00:30 - 0:03

8 Montar buzinas C3 00:05:00 - - 0:05

9 Ligar cabos de massa conversores à patela de massa direita C14 00:05:30 00:00:20 - 0:05

10 Ligar cabos conversores à Powerbox C14 00:04:40 00:00:20 - 0:05

11 Ligar cabos conversores à caixa de fusíveis 2 e 3 C14 00:15:00 - - 0:15

12 Ligar cabos Rearboard Supply C14 00:12:00 - - 0:12

13 Ligar cabo positivo C2-C14 00:25:00 - - 0:25

14 Ligar cabo negativo C2-C14 00:23:00 - - 0:23

15 Fechar pontos de massa traseiros e dar binário C14 00:06:10 - - 0:06

16 Ligar cablagem traseira C13,C14,C15 01:27:00 - - 1:27

17 Ligar cabo Ecomp à Powerbox C14 00:04:50 - - 0:04

18 Ligar cabo de massa Powerbox e passar para barramento C14 00:03:45 - - 0:03

19 Ligar cabo de massa Ecomp e passar para barramento C14 00:06:40 - - 0:06

20 Ligar motor e inversor e passar massas para barramento C15 01:40:00 00:10:00 - 1:50

21 Ligar os 8 cabos de massa no barramento C14 00:20:00 - - 0:20

22 Passar cablagem principal na zona frontal C2,C5 00:48:00 - - 0:48

23 Passar e ligar cablagem principal na zona do eixo traseiro C5-C11 00:40:00 - - 0:40

24 Ligar cablagem na roda e valvula niveladora direita traseira C10 00:05:00 - - 0:05

25 Ligar cablagem na roda e valvula niveladora esquerda traseira C12 00:05:00 - - 0:05

26 Ligar cablagem no ABS e roda esquerda frontal C6 00:05:00 - - 0:05

27 Ligar cablagem no ABS, roda e valvula niveladora direita frontal C4 00:05:00 - - 0:05

28 Ligar cablagem principal na zona traseira C11,C13,C14 00:30:00 - - 0:30

29 Ligar cablagem zona baterias C2,C3 01:03:00 - - 1:03

30 Montar Podium C3 01:07:00 00:08:00 - 1:15

31 Quadro Elétrico -  Traseiro - 02:06:00 00:10:20 - 2:16

32 Quadro Elétrico -  Tejadilho - 01:41:28 00:12:16 - 1:53

33 Quadro Elétrico - Frontal - 01:15:00 00:05:00 - 1:20

34 Avançar linha - 00:05:00 - - 0:05
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para análise das movimentações do colaborador ou para o planeamento logístico e da 

produção. 

 

Figura 43 - Interface do task editor do Probalance 

Após os dados estarem introduzidos é efetuado o balanceamento, que pode ser feito 

manualmente ou gerado automaticamente pelo software. No caso de ser gerado 

automaticamente, este pode ser feito com o objetivo de minimizar o número de estações 

de trabalho para um dado tempo de ciclo (à esquerda da Figura 44), ou de minimizar o takt 

time para um número fixo de postos de trabalhos (à direita da Figura 44). O balanceamento 

segue um determinado método, estando apenas disponível 2 tipos de heurísticas: 

Weighted Average (usado no exemplo da Figura 44) e o Peak Model Balance. 

 

Caso seja feito manualmente, a afetação das tarefas aos postos de trabalho é feita pelo 

utilizador, diretamente no software, sendo depois gerado o yamazumi automaticamente. 

Na Figura 45, está ilustrado o yamazumi de um cenário de balanceamento realizado 

manualmente, com a afetação das tarefas aos postos igual à elaborada no projeto.  

 

Figura 45 - Gráfico do balanceamento manual no Probalance 

Figura 44 - Gráfico do balanceamento automático no Probalance 
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Comparando o método de balanceamento tradicional usado no projeto, com o software 

probalance, foi verificado que este traria grandes vantagens para a linha de montagem. A 

principal vantagem está na criação de vários cenários, quer feitos automaticamente ou 

manualmente, de forma mais rápida, intuitiva e com menores probabilidades de erro em 

relação aos documentos utilizados no projeto. A integração das tarefas e os respetivos 

dados num software permite que estes sejam armazenados de forma mais segura, ágil e 

acessível e que os vários cenários sejam criados facilmente cumprindo com as regras e 

precedências definidas no software. Por sua vez, mais cenários de balanceamento 

providenciam à engenharia do processo mais hipóteses de decisão e maior adaptabilidade 

às variações da procura. Apesar do licenciamento deste software ser caro, este levaria a 

um maior aproveitamento dos recursos da linha, reduzindo assim custos de mão de obra. 

 Análise do balanceamento 

Atualmente a linha de montagem do Chassi EV encontra-se com uma produtividade muito 

baixa. Existe um número maior de colaboradores em relação ao valor teoricamente 

necessário, já calculado, que corresponde a 5 colaboradores. Em parte, isto deve-se à 

redução de encomendas causada pela pandemia da Covid-19 e ao layoff simplificado 

causado por esta. Depois, o facto de o fluxo da linha ser baixo, juntamente com as paragens 

inesperadas da linha, pode levar a que os tempos de processamento das tarefas excedam 

o tempo medido e assim ser necessário mais colaboradores para corresponder à procura. 

Desta forma, se o estudo de balanceamento realizado fosse implementado atualmente 

sem ter em conta alguns fatores, iria haver uma grande dificuldade em cumprir o target 

cycle time estipulado. Assim, para evitar esta situação, foram analisadas algumas situações 

que podem levar a que este balanceamento não resulte na prática e o que seria necessário 

fazer para ultrapassar esses problemas. 

Excesso de esforço físico no posto 1 

Apesar das tarefas no posto 1 necessitarem apenas de um colaborador, elas envolvem os 

componentes de maior peso e dimensão e, apesar de existirem meios auxiliares para a sua 

montagem, não deixa de ser um posto cansativo do ponto de vista físico. Aqui destacam-se 

os componentes que necessitam de binários elevados que envolvem uma força física 

também elevada uma vez que o binário é dado manualmente. Depois, reparou-se que a 

montagem de alguns componentes é feita com posições ergonómicas desconfortáveis, que 

podem causar lesões se feitas regularmente. Este conjunto de situações leva ao aumento 

do cansaço e redução de produtividade e, em casos extremos, pode levar a ausências dos 

colaboradores por lesões. 

 

 



62 
 

Tempo real do posto 2 maior que o medido 

Foi mencionado pela chefe da linha, que o tempo de ciclo do posto 2 é mais elevado que o 

target cycle time medido. Isto acontece porque as tarefas elétricas, que são realizadas 

nesse posto, demoram atualmente cerca de 3 dias, de acordo com o visualizado pela chefe 

de linha e comunicado pelo operador responsável por estas. O valor não é exato pois estas 

não são realizadas sequencialmente, sendo este valor uma estimativa. Com o 

balanceamento definido, as tarefas elétricas em causa, têm um tempo medido de cerca de 

2 dias de trabalho. 

Assim, após análise, conversa com o operador, e considerando observações passadas, 

concluiu-se de que este atraso de cerca de 1 dia não acontece pelas medições estarem 

incorretas, mas pelas paragens existentes entre tarefas. Estas acontecem pelas seguintes 

razões: 

▪ Os cabos estão espalhados numa caixa e perde-se muito tempo a procurar os cabos 

certos. 

▪ O operador para o chassi atual para corrigir problemas no posto 4, identificados 

durante a realização do start-up. 

▪ O operador para o chassi atual para acabar o chassi do posto da frente, com tarefas 

em falta. 

▪ Aparecimento de defeitos não identificados nas cablagens ou chapas. 

▪ Falha no abastecimento da logística. 

Estas razões levam a paragens do posto de trabalho 2 que, por sua vez, levam ao aumento 

do tempo de ciclo do posto. 

Falha na entrega do material à linha 

Tal como referido no capítulo 3, este é um problema recorrente e que leva a muitos tempos 

de espera. É um grande entrave à implementação do novo balanceamento pois, para os 

colaboradores com uma produtividade acima de 90%, os materiais têm de estar na hora 

certa e no local certo. Foi verificado que há uma falha constante da entrega do material 

causada por vários fatores. Para chegar à causa raiz deste problema foi utilizada a 

ferramenta 5 why’s, ilustrada na Figura 46. 
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Figura 46 - 5 Why's 

Desta forma, perguntou-se porquê 5 vezes até se chegar à causa raiz deste problema. Neste 

caso podemos ver uma ramificação no terceiro porquê que levou a duas causas raízes. A 

primeira é o facto de existirem muitos dollies ao mesmo tempo na linha sem serem 

necessários nesse dia, que estorvam a passagem e dificultam o acesso. A segunda causa 

está relacionada com o balanceamento mal definido, que foi resolvido neste projeto. 

Produtividade teórica elevada 

Como é visível na Tabela 9, existem operadores com uma produtividade acima de 90%, 

nomeadamente o operador 4, que têm uma produtividade de 96%. Estes são valores 

elevados e, caso o ritmo de um operador num dia for mais baixo por estar mais cansado, 

pode levar a comprometer o target cycle time. Mais ainda, estando os operadores 

habituados a um fluxo baixo, pode haver dificuldade física e mental na adaptação a um 

novo ritmo de trabalho. Também, caso surja algum dos problemas falados anteriormente, 

vai fazer com que seja mais difícil cumprir o objetivo. 

4.4. Propostas de melhoria 

Face ao balanceamento realizado e tendo em conta a análise feita, é necessário corrigir as 

ineficiências analisadas para que a linha tenha um fluxo contínuo. Assim, foram definidas 

algumas propostas para a redução destas ineficiências. 

 Utilização de meios auxiliares de montagem no posto 1 

Para o posto 1 era pertinente, em primeiro lugar, a aquisição de novos meios que 

diminuíssem o esforço físico ao realizar os torques mais elevados que 200 N/m. Foram 

apresentadas duas soluções na Tabela 10, sendo a primeira a aquisição de um torquímetro, 

fazendo com que a atribuição do torque fosse dada sem esforço físico, apenas o de apoio 

da ferramenta que pesa cerca de 8kg. A segunda solução, seria a aquisição de um 

multiplicador de torque, em que o processo se manteria manual, mas o esforço físico seria 

reduzido na escala do multiplicador, que neste caso é de 5:1. 

Problema: 

1-Porquê? 2-Porquê? 3-Porquê? 4-Porquê? 5-Porquê?

Há materiais e dollies 

que não têm um local 

na linha atribuido

Engenharia não 

atualizou os dollies e 

os locais dos 

materiais

Os dollies não 

estavam a ser 

utilizados 

corretamente 

O espaço da linha é 

reduzido, e os dollies 

ficavam muito 

concentrados 

Muitos dollies na 

linha sem serem 

preciso nesse dia

Tarefas não sempre 

feitas no mesmo 

local

Balanceamento mal 

definido

Falha na entrega do material à linha



64 
 

A aquisição de um destes equipamentos teria um custo de aquisição, estando apresentado 

na tabela uma estimativa deste, mas apresentaria 3 grandes vantagens: a diminuição do 

esforço físico, redução de futuras lesões, e a redução de tempo nas tarefas. 

 

Tabela 10 - Ferramentas para a atribuição de binário 

Ferramenta Imagem Preço Função 

Torquímetro 

elétrico 

 

3 000 € 

Garante o aperto com o torque necessário 
para cada componente de forma elétrica. O 
único esforço físico é o apoio da ferramenta 
que pesa cerca de 8 kg. 

Multiplicador 

de binário 

5:1 

 

700 € 

Alivia o esforço físico do operador 
desmultiplicando a força necessária para 
dar o binário na escala 5:1. É usado na 
mesma uma chave dinamométrica, mas 
com torque muito mais baixo. 

 

Também é importante a sensibilização na realização das tarefas e garantir que os 

operadores estão a fazê-la com a postura correta e da forma definida, com a utilização das 

ferramentas e os meios auxiliares de produção corretos. A elevação do chassi é um 

importante fator a ter em conta, pois tem de estar na altura que facilita a tarefa para um 

dado operador. 

 Utilização do absentista para colmatar paragens e ausências na linha 

O absentista é um colaborador que tem formação para a realização de todas as tarefas da 

linha. Tal como o nome indica, este tem a função de substituir algum colaborador que 

esteja ausente e assim evitar a paragem de um posto durante esse período. 

Este colaborador não tem tarefas do processo de montagem atribuídas e pode assim ajudar 

a colmatar as paragens existentes na linha. Por exemplo, em relação às paragens do 

operador do posto 2 para a correção de erros detetados no start-up, retrabalho ou para o 

acabamento de tarefas que foram deixas em espera no posto seguinte, o absentista pode 

fazer estas tarefas e evitar que o operador do posto 2 interrompa as tarefas do posto. 

Este operador, pode ainda ser usado caso haja uma interrupção de outro posto de trabalho, 

por motivos de ausência do operador do posto. 

No entanto, esta deve ser uma medida utilizada apenas em situações que podem levar ao 

incumprimento do target cycle time, caso contrário a linha começa a depender do 

absentista para funcionar e não atinge a padronização desejada. 
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 Definição dos locais dos dollies e componentes 

Tal como foi referido na situação inicial e reforçado na análise do balanceamento, a entrega 

dos componentes à linha continua a ser um problema recorrente. 

Para que este problema deixe de persistir, é necessário em primeiro lugar a criação de 

locais definidos para todos os componentes, seja diretamente no local ou em dollies, 

próximos do seu local de montagem. Com o balanceamento definido e tendo em conta o 

local de montagem do componente, presente nas listas de operações, será mais fácil saber 

onde cada componente será montado, em que posto e em qual posição do chassi. 

Depois, como o target cycle time é superior a 2 dias não há necessidade de abastecer logo 

no primeiro dia os dollies todos. Mais uma vez, com o balanceamento feito e com a ajuda 

do Yamazumi é possível criar um agendamento de entrega diário dos dollies e materiais 

para o dia de trabalho de forma a estarem apenas em linha os dollies e componentes que 

serão necessários para um determinado dia de trabalho. Esta medida envolveria também 

a reorganização dos dollies para que estes não incluíssem peças de dias de montagens 

diferentes. Este sistema iria facilitar o trabalho da logística e ajudar os operadores a 

cumprirem o sequenciamento pois seria possível considerar os seguintes aspetos: 

▪ Locais fixos e definidos dos dollies próximos dos locais de montagem; 

▪ Redução do espaço utilizado pelos materiais junto da linha de montagem; 

▪ Priorização das tarefas da logística consoante os dias de trabalho; 

▪ Redução de tempos de deslocação para ir buscar e procurar o material; 

▪ Ajuda mental para os operadores, ao terem apenas o material necessário para esse 

dia. 
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5. Conclusão 

No trabalho apresentado utilizou-se um conjunto de ferramentas e metodologias como a 

documentação standard da Toyota, o diagrama de Ishikawa, o 5 Why’s, o diagrama de 

precedências, o gráfico Yamazumi e o estudo de balanceamento de linha, com o intuito de 

contribuir para a resolução dos diversos problemas analisados que impedem a linha de ter 

um fluxo contínuo. Procurou-se ainda, contribuir para a implementação do Sistema Toyota 

de Produção na linha de montagem do chassi EV. 

A falta de padronização no processo foi identificada como sendo um problema muito 

importante pois, devido a essa falta, surgem outros problemas na linha o que dificulta a 

implementação de melhorias. Esta falta de padronização foi analisada considerando a falta 

de instruções de trabalho que suportem as tarefas do processo, assim como a falta de 

documentação de suporte na afetação e no sequenciamento das tarefas nos postos de 

trabalho. 

Desta forma, a principal contribuição deste projeto está relacionada com a criação de 

documentação de suporte para o processo de montagem do chassi que visa ajudar na 

padronização do processo, o que, por sua vez, vai contribuir para a resolução de outros 

problemas e facilitar a implementação de melhorias. 

As instruções de trabalho elaboradas permitiram definir e uniformizar tarefas que estavam 

a ser desempenhadas de formas diferentes e com a sua definição apenas na memória dos 

operadores. Estas permitem também a redução de desperdícios e erros de produção assim 

como ajudam no treino de novos colaboradores. 

As medições de tempo, embora fosse benéfico uma amostragem com maior número de 

observações, permitiram atualizar os tempos das tarefas da linha e comparar com os 

tempos anteriores no sentido de perceber se houve melhorias ou reduções de tempo no 

processo que não foram atualizadas. 

O estudo de balanceamento realizado teve também como propósito criar documentação 

de suporte para a linha. Apesar de ainda não ter sido implementado, este deverá ajudar na 

padronização do processo e no estabelecimento de uma base para o cumprimento do 

sequenciamento que não estava a ser cumprido. Uma vez que não foi implementado, é 

difícil saber os ganhos reais de produtividade e eficiência de linha, contudo é possível 

prever uma fluidez maior no processo pois considerou-se a organização das tarefas 

consoante o local no posto de trabalho e elevação do chassi no posto, evitando 

sobreposição de tarefas entre operadores, e priorizando as tarefas de acordo com as 

precedências obrigatórias definidas no diagrama de precedências. 

Findado o estudo de balanceamento e tendo em conta os benefícios que a documentação 

standard trouxe à linha, foi realizada uma nova análise para perceber que problemas 
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persistiam em relação à análise da situação inicial e que novos problemas poderiam surgir. 

Dessa análise foram identificados alguns entraves importantes ao correto funcionamento 

da linha com o novo balanceamento, tendo sido arranjadas soluções para estes problemas. 

Limitações e dificuldades na realização do projeto 

No desenrolar do projeto foram encontradas algumas dificuldades na recolha dos dados 

das tarefas do processo devido ao problema do incumprimento do sequenciamento. Na 

visualização das tarefas para realizar as instruções de trabalho e durante as medições de 

tempo, tornava-se difícil perceber quando certa tarefa ia ser realizada. No caso das 

medições de tempo, a constante alteração da sequência podia inflacionar o tempo real de 

processamento das tarefas, tendo havido especial atenção neste aspeto. Para além deste 

problema, uma vez que o tempo de ciclo é muito longo, há uma baixa taxa de repetição de 

tarefas o que levou a um atraso na medição de todas as tarefas do processo. 

Este problema, juntamente com a redução da produção e layoffs, causados pelas condições 

pandémicas da Covid-19, levaram a uma limitação temporal no projeto, não tendo sido 

possível implementar o balanceamento elaborado e verificar as contribuições reais que 

este poderia trazer à linha. 

Outra dificuldade do projeto foi a falta de existência de dados métricos na linha, como 

registos de problemas de qualidade e de medições de tempos VA e NVA, o que resultou 

numa análise inicial menos fundamentada e dificultou a elaboração da análise de causas. 

Perspetivas de desenvolvimento futuro 

A linha de montagem do chassi, apesar de já estar presente na Toyota há mais de 2 anos, 

ainda precisa ser melhorada para estar de acordo com o sistema de produção da Toyota. 

O primeiro passo passa pela conclusão e acompanhamento constante da documentação 

de suporte aos processos para todos os postos de trabalho, que não foi concluída neste 

projeto devido ao elevado número de tarefas e a sua duração. O segundo passo passa pela 

implementação do balanceamento e a disponibilização das ferramentas criadas nos 

quadros de linha. A monitorização destas é muito importante para eliminar o problema 

central da linha: o incumprimento do sequenciamento. Por fim, apesar de não estar no 

âmbito do projeto, é fundamental corrigir o problema da falha do abastecimento à linha 

que influencia fortemente o fluxo de linha e o cumprimento do balanceamento. 
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Anexo 1 - Element Work Sheet 

 

Página

1

Nº

1

2

Nº 0

1

2
3
4

Data:

ass..__________

Data:

ass..
__________

T/L: __________

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

Notas:

data: ass..

nº

0
ass.

1 data/      /

Cabo Earth Chassi Board

revision data efeito da não-montagem ou da não-qualidade group leader team leader

Emissão do documento

saúde & segurança qualidade apertos segurança conexão elétrica prova de água datum

___/___/___

__________

Engenharia

raw material

Item 

Regulamentado ISO 14001 autocontrole Quality point

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

___/___/___

__________

__________

Segurança
___/___/___

Ambiente
___/___/___

Formação

Colocar abraçadeira 4 No 2º dente do pente 1

Colocar abraçadeiras 1 e 2 No 1º e 2º orifício da calha 1 em cima da fusebox
Colocar abraçadeira 3 No 2º dente do pente 2

qtd tempo:

Posicionar ramificação do cabo no chassi
Posicionar a ramificação do cabo por baixo da calha 1 , entre o 

1º e o 2º orifício

job element o quê > onde? > como fazer? prevenção defeitos e segurança

Abraçadeiras

1

Código Kit/Peça Designação Qtd/Chassis.

5A540242 Cabo Chassi Rear Board Supply 1

YCGAA00007 Ligação do Cabo Chassi Rear Board Supply CR

Folha Detalhe da Operação
ELEMENT WORK SHEET - EWS

Modelo PAI Processo

5A540246

Linha

CHASSIS 

E.City Gold
Chassis elétrico

Código da operaçao Operação T. operação Localização (bui-bari)

3

⧫   MS
DS

ER
 

S 

Toyota Caetano Portugal, SA

Fábrica de Ovar

2

Pente 1

Calha 1 Pente 2
Vista Geral do Roteamento do cabo Rear Board Supply

Cabo com 3 
terminais. O 

terminal positivo 
(fusebox) e o de 

massa, são 
roteados no passo 

4

1
Calha 1
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Página

2

Nº

1

Nº 0

5

6

7

Data:

ass..__________

Data:

ass..
__________

T/L: __________

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

Notas:

data: ass..

nº

0
ass.

1 data/      /

revision data efeito da não-montagem ou da não-qualidade group leader team leader

Emissão do documento

saúde & segurança qualidade apertos segurança conexão elétrica prova de água datum

___/___/___

__________

Engenharia

raw material

Item 

Regulamentado ISO 14001 autocontrole Quality point

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

Ambiente
___/___/___

Formação

___/___/___

Segurança

Colocar abraçadeira 5 e 6
Passar o cabo pelos suportes 1 e 2 e prender as abraçadeiras no 

2º orifício de cada suporte.

Passar para a lateral do chassi
Passar cabo por cima e deixar suspenso na lateral do  chassi, 

nos apoios indicados na figura

tempo:

Passar cabo até suporte 1

job element o quê > onde? > como fazer? prevenção defeitos e segurança

Código Kit/Peça Designação Qtd/Chassis.

5A540242 Cabo Chassi Rear Board Supply 1

qtd

YCGAA00007 Ligação do Cabo Chassi Rear Board Supply RR; R6

Folha Detalhe da Operação
ELEMENT WORK SHEET - EWS

Modelo PAI Processo

Abraçadeiras

Linha

CHASSIS 

E.City Gold
Chassis elétrico

Código da operaçao Operação T. operação Localização (bui-bari)

⧫   MS
DS

ER
 

S 

Toyota Caetano Portugal, SA

Fábrica de Ovar

O Cabo fica suspenso no 
chassi. 

7

5

6

5

6

6
Suporte 1 Suporte 2

Vista de baixo5
Suporte 1
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Página

3

Nº

1

Nº 0

8
9

10

12

Data:

ass..__________

Data:

ass..
__________

T/L: __________

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

Notas:

data: ass..

nº

0
ass.

1 data/      /

revision data efeito da não-montagem ou da não-qualidade group leader team leader

Emissão do documento

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

saúde & segurança qualidade apertos segurança conexão elétrica prova de água datum

___/___/___

__________

Engenharia

raw material

Item 

Regulamentado ISO 14001 autocontrole Quality point

___/___/___

__________

__________

__________

___/___/___

Ambiente
___/___/___

Formação

___/___/___

Segurança

__________

Selar parafusos com marcador

Ligar o terminal negativo para o ponto de massa Posicionar cabo no parafuso sem colocar porca

11

Posicionar terminal do cabo no parafuso 

Apertar as 2 porcas com chave de roquete 13
Colocar fusível e porca nos parafusos

Ligar cabo à caixa de fusíveis 3

__________

Dar binário 20 Nm

Colocar abraçadeira 7 Prender no 6º dente do pente
Colocar abraçadeira 8 Prender no 10º dente do pente

qtd tempo:

Passar cabo positivo pelo pente 3
job element o quê > onde? > como fazer? prevenção defeitos e segurança

Código Kit/Peça Designação Qtd/Chassis.

5A540242 Cabo Chassi Rear Board Supply 1

YCGAA00007 Ligação do Cabo Chassi Rear Board Supply CR

Folha Detalhe da Operação
ELEMENT WORK SHEET - EWS

Modelo PAI Processo

Abraçadeiras

Linha

CHASSIS 

E.City Gold
Chassis elétrico

Código da operaçao Operação T. operação Localização (bui-bari)

12

⧫   MS
DS

ER
 

S 

Toyota Caetano Portugal, SA

Fábrica de Ovar

9-10

6º orifício

10º Orifício

Pente 3

8

Pente 3

Deixar cabo ligado ao ponto de 
massa, mas sem colocar 

abraçadeiras.
Estas são colocadas 

juntamente com o cabo do do 
tejadilho - 5A540246

7

8

7

8

11
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Página

4

Nº

1

2

Nº 0

1

2
3

4

5

6

Data:

ass..__________

Data:

ass..
__________

T/L: __________

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

Notas:

data: ass..

nº

0
ass.

1 data/      /

Cabo Chassi Rear Board Supply5A540242

revision data efeito da não-montagem ou da não-qualidade group leader team leader

Emissão do documento

saúde & segurança qualidade apertos segurança conexão elétrica prova de água datum

___/___/___

__________

Engenharia

raw material

Item 

Regulamentado ISO 14001 autocontrole Quality point

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

Segurança

Colocar abraçadeira 
Juntar os 2 cabos, passá-los pela 1ª abraçadeira moss e prende-

los com abraçadeira preta 

Colocar abraçadeira 
Juntar os 2 cabos, passá-los pela 2ª abraçadeira moss e prende-

los com abraçadeira preta 

Colocar abraçadeira 
Juntar os 2 cabos, passá-los pela 3ª abraçadeira moss e prende-

los com abraçadeira preta 

__________

___/___/___

Ambiente
___/___/___

Formação

___/___/___

Unir os cabos "Earth Chassi Board" e Rear Board Supply
Colocar abraçadeira Com os dois cabos juntos, colocar abraçadeira 

qtd tempo:

Ligar terminal do cabo "Earth Chassi Board" ao ponto de massa traseiro Posicionar cabo no parafuso sem colocar porca

job element o quê > onde? > como fazer? prevenção defeitos e segurança

5A540246

Abraçadeiras

1

Código Kit/Peça Designação Qtd/Chassis.

Cabo Earth Chassi Board

1

Código da operaçao Operação T. operação Localização (bui-bari)

YCGAA00007 Ligação Conjunta do Cabo Rear Board Supply com Cabo Earth Chassi Board CR

Folha Detalhe da Operação
ELEMENT WORK SHEET - EWS

Modelo PAI Processo Linha

CHASSIS 

E.City Gold
Chassis elétrico

⧫   MS
DS

ER
 

S 

Toyota Caetano Portugal, SA

Fábrica de Ovar

3

Prender
abraçadeira aos 

2 cabos

1

3

2

Vista de Frente

Juntar o atual cabo atual com o cabo chassi rear board supply passá-los 
pelas abraçadeiras moss e prendê-los com abraçadeira preta 

4

5

6

Vista Geral do Roteamento do cabo  
Earth Chassi Board

1

Prender abraçadeira aos 2 cabos
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Página

5

Nº

2

Nº 0

7
8
9

10
11

12

13

Data:

ass..__________

Data:

ass..
__________

T/L: __________

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

T/L:

Data:

T/M:

Notas:

data: ass..

nº

0
ass.

1 data/      /

revision data efeito da não-montagem ou da não-qualidade group leader team leader

Emissão do documento

saúde & segurança qualidade apertos segurança conexão elétrica prova de água datum

___/___/___

__________

Engenharia

raw material

Item 

Regulamentado ISO 14001 autocontrole Quality point

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

__________

__________

___/___/___

___/___/___

__________

__________

Segurança
___/___/___

Ambiente
___/___/___

Formação

Colocar abraçadeira 5
Passar cabo por baixo da abraçadeira moss e colocar 

abraçadeira preta a prender

Deixar cabo suspenso Enrolar o cabo e colocar no suporte

Colocar abraçadeira 3 Passar cabo por baixo do pente 3 e colocar abraçadeira 3
Colocar abraçadeira 4 Passar cabo por baixo do pente 4 e colocar abraçadeira 4 

Colocar abraçadeira 1 Passar cabo por baixo do pente 1 e colocar abraçadeira 1
Colocar abraçadeira 2 Passar cabo por baixo do pente 2 e colocar abraçadeira 2

qtd tempo:

Passar cabo por baixo do pente 1
job element o quê > onde? > como fazer? prevenção defeitos e segurança

Código Kit/Peça Designação Qtd/Chassis.

5A540246 Cabo Earth Chassi Board 1

YCGAA00007 Ligação do Cabo Earth Chassi Board CR; LR

Folha Detalhe da Operação
ELEMENT WORK SHEET - EWS

Modelo PAI Processo

Abraçadeiras

Linha

CHASSIS 

E.City Gold
Chassis elétrico

Código da operaçao Operação T. operação Localização (bui-bari)

⧫   MS
DS

ER
 

S 

Toyota Caetano Portugal, SA

Fábrica de Ovar

Seguir o roteamento da figura em baixo, do lado direito para o esquerdo, colocando 
abraçadeiras a prender o cabo em cada um dos pontos amarelos 1 ao 5

Pente 4

Pente 3
Pente 2 Pente 1

1234

8-910-11

5

Vista de Lado

12

Vista de Cima

7
Vista de Frente

Vista de Lado Esquerdo

13

O Cabo fica suspenso
no chassi. 
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Anexo 2 - Standardized Work Recording Sheet adaptado 
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Anexo 3 - Diagrama de precedências do processo de montagem do chassi elétrico 
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Anexo 4 - Tabela de afetação das tarefas aos postos de trabalho 
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Anexo 5 - Documento Work Step Sheet 

 

M o delo

E.C.G. 2ªG

u 

Q
u
a
lid

a
d
e

D
e

lt
a

 S

S
a

ú
d

e
 &

S
e
g
u
ra

n
ç
a

o
p

e
ra

ç
ã

o

d
e

s
lo

-

c
a

ç
ã

o

m
á

q
u

in
a

to
ta

l

1 Mangueiras para os Maxibrakes 00:23:00 00:01:00 - 0:24

2 Acessórios Mangueira Trav. Parque 00:04:00 00:00:20 - 0:04

3 Acessórios Mangueira Trav. Serviço 00:03:30 00:00:30 - 0:04

4 Secador do ar 00:50:00 00:02:00 - 0:52

5 Pedaleira 00:22:17 00:01:00 - 0:23

6 Quadro tomada de teste 00:15:30 00:00:30 - 0:16

7 Bombas de água 00:14:24 00:00:50 - 0:15

8 Modelador EBS 3 2 CH 00:15:00 00:01:25 - 0:16

9 Modelador EBS 3 1 CH 00:12:30 00:00:45 - 0:13

10 Válvula 4 vias 00:11:30 00:00:36 - 0:12

11 Válvula ABS 00:08:10 00:00:20 - 0:08

12 Válvula Solenoide ECAS frente 00:07:15 00:00:15 - 0:07

13 Válvula Solenoide ECAS trás 00:06:40 00:00:15 - 0:06

14 Válvula Libertação rápida 00:04:50 00:00:10 - 0:05

15 Conjunto de eletroválvula 3/2 00:04:40 00:00:10 - 0:04

16 Eletroválvula coluna direção 00:04:20 00:00:10 - 0:04

17 Suporte ESC 00:02:20 00:00:20 - 0:02

18 Caixa de drenagem 00:03:00 00:00:10 - 0:03

19 Conversores (AC/DC) 00:45:30 00:03:20 - 0:48

20 Caixas Fusíveis + relé + porta fusíveis 00:40:00 - - 0:40

21 Depósitos de ar 01:09:00 00:01:00 - 1:10

22 Suporte depósitos 00:10:00 00:00:00 - 0:10

23 "T" de ligações de depósitos 00:03:50 00:00:15 - 0:04

24 T suspensão 00:03:10 00:00:10 - 0:03

25 Válvulas em "Y" 00:02:20 00:00:10 - 0:02

26 Travão de parque 00:06:35 00:00:20 - 0:06

27 Eixo frente 00:17:00 00:03:00 - 0:20

28 Eixo Traseiro 01:45:00 - - 1:45

29 Corte tubos pneumática 05:05:00 00:25:00 - 5:30

30 Motor Tração 01:00:00 - - 1:00

31 Cavas das rodas 00:40:00 - - 0:40

32 Chapeamento inferior 00:43:00 - - 0:43

33 Avançar linha 00:05:00 - - 0:05

16:08:21 00:44:01 - 16:52

Chassi EV

T o tal página

G
ru

p
o

C
ó

d
ig

o
 d

a

O
p

e
ra

ç
ã

o

O
rd

e
m

Descrição das Operações

L
o

c
a

liz
a

ç
ã

o

(b
u
i-
b
a
ri
)

Tempos M édios

(seg.)

2/sem POSTO PM 20h

FOLHA DESCRIÇÃO DO PROCESSO
WORK STEP SHEET - WSS

N º P ro cesso P ro dução P ro cesso T akt-T ime Linha
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M o delo

E.C.G. 2ªG

u 

Q
u
a
lid

a
d

e

D
e

lt
a

 S

S
a

ú
d

e
 &

S
e
g

u
ra

n
ç

a

o
p

e
ra

ç
ã

o

d
e

s
lo

-

c
a

ç
ã

o

m
á

q
u

in
a

to
ta

l

1 Colocar chassi no posto + macacos 00:27:00 - - 0:27

2 Gravação VIN C4 00:21:00 - - 0:21

3 Eixo Frente C4,C6 05:30:00 - - 5:30

4 Válvula Niveladora frente C6 00:04:00 - - 0:04

5 Tubos maxibrakes (esq e drt) C4,C6 00:15:00 - - 0:15

6 Chapas + Abraçadeiras Moss C10,C12 00:11:35 00:03:30 - 0:15

7 Acessórios Maxibrakes C10,C12 00:08:40 00:00:50 - 0:09

8 Eixo Traseiro C10,C12 01:20:00 00:07:30 - 1:27

9 Rodas da frente (esq e drt) C4,C6 00:05:00 00:02:30 - 0:07

10 Rodas de trás + Macacos (medir mudança de macacos atual) C10,C11 00:12:00 - - 0:12

11 Dar binário nas rodas C4,C6,C10,C1100:18:00 00:01:30 - 0:19

12 Barras estabilizadoras C5,C11 01:00:00 - - 1:00

13 Montar Motor tração C15 00:16:00 00:03:30 - 0:19

14 Montar radiadores C15,C13 00:48:00 00:04:50 - 0:52

15 Montar compressor C14 00:13:00 - - 0:13

16 Montar Inversor C15 00:13:24 00:01:10 - 0:14

17 Montar módulo dos radiadores C13,C15 00:01:30 00:00:20 - 0:01

18 Válvulas Niveladoras trás C10,C12 00:08:00 00:01:30 - 0:09

19 Montar bombas de água C14 00:08:00 - - 0:08

20 Fixar barramento C14 00:08:50 00:00:43 - 0:09

21 Secador de ar C13 00:03:46 00:00:30 - 0:04

22 Válvula ECAS trás C13 00:02:00 00:00:30 - 0:02

23 Válvula 4 vias C13 00:04:30 00:00:20 - 0:04

24 Eletroválvula 3/2 C13 00:01:20 00:00:20 - 0:01

25 Válvula Libertação Rápida C11 00:02:00 00:00:20 - 0:02

26 Válvula EBS 2 CH C11 00:05:10 00:00:30 - 0:05

27 Suporte ESC C8 00:01:30 00:00:30 - 0:02

28 Válvula EBS 1 CH C2 00:04:30 00:00:30 - 0:05

29 Pedaleira C2 00:22:00 00:02:30 - 0:24

30 Válvula ABS Esquerda C3 00:01:30 00:00:30 - 0:02

31 Caixa drenagem C3 00:03:15 00:00:30 - 0:03

32 Quadro tomada de testes C3 00:01:30 00:00:30 - 0:02

33 Elétroválvula coluna direção C3 00:01:30 00:00:30 - 0:02

34 Válvula ECAS frente C1 00:03:20 00:00:35 - 0:03

35 Válvula ABS Direita C1 00:01:30 00:00:30 - 0:02

36 Montagem da concentric direção assistida C3 00:10:00 - - 0:10

37 Tubagens hidráulicas frontais C3 02:00:00 - - 2:00

38 Montar suportes depósitos C10,C12 00:17:30 00:01:30 - 0:19

39 Montar depósitos C10,C12 00:29:00 00:02:30 - 0:31

40 Montar patins C1,C3,C13,C1500:30:00 - - 0:30

41 Montar gancho de reboque frente C2 00:05:00 - - 0:05

42 Montar gancho de reboque trás C14 00:05:00 - - 0:05

43 Avançar linha - 00:05:00 - - 0:05

16:29:50 00:40:58 - 17:10T o tal página
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1 Montar caixa de fusíveis 2 e 3 C14 00:04:26 00:00:40 - 0:05

2 Montar conversores C14 00:31:00 00:02:42 - 0:33

3 Montar suporte + Powerbox C14 00:08:10 00:01:20 - 0:09

4 Montar gaveta das baterias C3 00:23:00 00:02:28 - 0:25

5 Montar baterias C3 00:04:37 00:00:40 - 0:05

6 Montar caixa de fusíveis 1, porta fusíveis, relé e 2 módulos WABCO C3 00:14:00 00:02:00 - 0:16

7 Montar interruptor corte geral C3 00:03:20 00:00:30 - 0:03

8 Montar buzinas C3 00:05:00 - - 0:05

9 Ligar cabos de massa conversores à patela de massa direita C14 00:05:30 00:00:20 - 0:05

10 Ligar cabos conversores à Powerbox C14 00:04:40 00:00:20 - 0:05

11 Ligar cabos conversores à caixa de fusíveis 2 e 3 C14 00:15:00 - - 0:15

12 Ligar cabos Rearboard Supply C14 00:12:00 - - 0:12

13 Ligar cabo positivo C2-C14 00:25:00 - - 0:25

14 Ligar cabo negativo C2-C14 00:23:00 - - 0:23

15 Fechar pontos de massa traseiros e dar binário C14 00:06:10 - - 0:06

16 Ligar cablagem traseira C13,C14,C15 01:27:00 - - 1:27

17 Ligar cabo Ecomp à Powerbox C14 00:04:50 - - 0:04

18 Ligar cabo de massa Powerbox e passar para barramento C14 00:03:45 - - 0:03

19 Ligar cabo de massa Ecomp e passar para barramento C14 00:06:40 - - 0:06

20 Ligar motor e inversor e passar massas para barramento C15 01:40:00 00:10:00 - 1:50

21 Ligar os 8 cabos de massa no barramento C14 00:20:00 - - 0:20

22 Passar cablagem principal na zona frontal C2,C5 00:48:00 - - 0:48

23 Passar e ligar cablagem principal na zona do eixo traseiro C5-C11 00:40:00 - - 0:40

24 Ligar cablagem na roda e valvula niveladora direita traseira C10 00:05:00 - - 0:05

25 Ligar cablagem na roda e valvula niveladora esquerda traseira C12 00:05:00 - - 0:05

26 Ligar cablagem no ABS e roda esquerda frontal C6 00:05:00 - - 0:05

27 Ligar cablagem no ABS, roda e valvula niveladora direita frontal C4 00:05:00 - - 0:05

28 Ligar cablagem principal na zona traseira C11,C13,C14 00:30:00 - - 0:30

29 Ligar cablagem zona baterias C2,C3 01:03:00 - - 1:03

30 Montar Podium C3 01:07:00 00:08:00 - 1:15

31 Quadro Elétrico -  Traseiro - 02:06:00 00:10:20 - 2:16

32 Quadro Elétrico -  Tejadilho - 01:41:28 00:12:16 - 1:53

33 Quadro Elétrico - Frontal - 01:15:00 00:05:00 - 1:20

34 Avançar linha - 00:05:00 - - 0:05

16:22:36 00:56:36 - 17:19T o tal página
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1 Tubagens de refrigeração traseira C13,C14,C15 05:30:00 - - 5:30

2 Tubagens pneumáticas - 06:00:37 00:32:00 - 6:32

3 Cavas das rodas C4,C6 05:32:00 - - 5:32

4 Avançar linha - 00:05:00 - 0:05

17:07:37 00:32:00 - 17:39T o tal página
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1 Montagem dos depósitos(start-up) C1 00:30:00 - - 0:30

2 Montagem quadro elétrico frente C3 01:00:00 - - 1:00

3 Montagem  quadros elétricos traseiros C13,C14,C15 02:30:00 - - 2:30

4 Start up - 09:20:00 - - 9:20

5 Avançar linha - 00:05:00 - - 0:05

13:25:00 00:00:00 - 13:25T o tal página
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