
SIQTEC - A CERTIFICACAO, A PRODUTIVIDADE
E 0 MERCADO

A presente comunicacAo tern como finalidade, apresentar a empresa
TECNOTRON, hem como os objectivos a aIcan1;ar com o processo de

certifica9Ao e meios necessarios para o atingir.

1.APRESENTACAO DA EMPRESA

A fECNOTRON 6 uma empresa integradora no dominio da automati2:aCAo industrial intervindo

nas mais variadas areas produtivas.

As 'summdose plenamente como integradora de sistemas a fECNOfftON oferece aos seus

cHentes o seu conhecimento e experi6nda nas tecnologias de automatiaao, aplicada aos diversos

sectores industriais fornecendo desde sistemas ate aos servis de planeamento, projecto e

reaIi7nc20 de instalaes automaticas aos seus subsistemas.

Empress jovem a TECNOTRON surge assim num esfor de preencher o vo que existia entre

Fomecedores de socomputadores e de equipamentos industrials Instituies de I e

Consultores especi.tli7-Aoa, encarregandose de providenciar a persflectiva integrada e mulrifacetada

inexistente de que as unidades industriais necessitavam para implementer estrategias de automao

coerentes e ar.rua1i7nda no senddo de aumentar a sua produdvidade com Oualidade.

1.1 PROCESSO DE PRODUCAO E ORGANIZACAO

O processo de produ da fECNOTRON, tern uma oro baseada em projectos- Oualquer

projecto rcaiIaado e o resultado da interno de varies actividades tecnicas distintas vigentes na

empresa

As actividades de engenharia de sistemas, na TECNOTRON o as responsaveis pela consetizacSo

das lases por que passa qualquer projecto, na sua concepC&o e execu No entanto, estas

actividades p6em em quest5o outras actividades tecnicas mais especiali7adas, que o

compatibidas pelo facto de se estar em geral na fECNOTROW, perante projectos Que sendo
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sistemas Onions, resultam da integrao de subsistemas de naturem fisica diferente, nomeadamente

meccoa ele(::tricos e inforfr|aticos.

Deste modo podem identificar-se de quarto especialidades tecnicas diferentes:

. Engenbaria de Sistemas de Informao

. Engenbaria de Sistemas Mecws

. Engenharia de Sistemas de Controlo e InstrumentaGAo

. Engenharia de Sistemas Industrials
Este  tipo   de  abordagem   requer  equipas  de   trabalbo   multidisciplinarea   o   pela   qual   a

TECNO-fE.ON disp6e de quadros com formaCAo academics diferendada repartindo-se pelas areas

da Engenbaria Electr6nica Engenharia Informatica Engenharia de Produo Industrial Economia e

Oesnio e Matematica  Todas estas compelcias Se t8m revel&do importantes para uma corrects

detmio e conso dos produtos TECNOTRON, hem como no planeamento e controlo dos

sens projectos.

9

A TECNOTRON, trabalbando em colabo com os melhores fomecedores de equipamento

industrial e computadorea wnsultores especiali7ados some hmses. Iaborat6rios de investigo

e desenvolvimento e universidades concede e instala tambem sistemas automations nas segumtes

areas:

. Supervisdo e Controlo de Processes

. Logistics Fabril

. Sistemas de Inform& Fabril

. Linhas e Sistemas Flmdveis da Produiio

Igualmente desenvolve a sua actividade nas areas de suporte a produo Wmo 6 o caso da

Manuten e QualiAlA^.

1.2.1 Supervis;iio e Control. de Procasos

Nesta area s TECNOTRON, usa e selecdona equipamentos adequados para realizar as fun

pretendidas com qualidade concede arquitecturas distribuidas abertas e modulates permitindo

deste modo, tirar-se o m o rendimento da vasts informao disponibiln:ada pelos equipamentos

industrials.
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A experincia da TECNOTRON em Sistemas de Supervio a Controlo inclui entre outros o

Sistema de casto da Produc20 aplicado a Industria da Cerca de Construcgo (TAGIP), ja

instalado especiticamente na Jer6nimo Peraira Campos; o Sistema da Supervis&D e Controlo da

Produo de Chapas de &blocimanto na Cimianto (Fibrodmantos); o sistema de Supervisdo e

Gestgo da ProduC da area de transform&dos na Covina e ontro aplicado na Industria Alimenta7, na

Reina

1.2.2 Lop"s6ca Fabril

A fECNOTRON intervem nesta area re"ali7Pndo a cono, concrettmo e instalacAc de

armaaens serni"automaticos e sistemas de movimentao de mated O conceito de integrao e

aqui posto em pratica na medida em que um armaaern automattmdo anvolve a associao de um

sistema de informao para a gesn1o do processo hem como equipamento de transporte e

arrnaaenagem automadco cu manual de acordo com o resultado do estudo pr6vio do problema

logistico, que a TECNOTRON assoda sistematicamente a este tipo de projectos.

Esta abordagem exige capaddade tecrlica rigor de ana1ise e ferramentas poderosas, nomeadamente

simuladores de layout e Huxos de produo, que usufmem de capaddades em computeo grafioa
as quais a TECNOTRON recorre.

Ainda nesta area a TECNOTRON. desenvolve todo o tipo estudos qua anvolvem a reformulao de

layouts e avaliao de sistemas de movimenta(;:5o de materials e circulaC2o de pessoas tanto na
indnStria como em grandes editIdos de servios.

Na Logisdca Fabril , a TECNOTftON reajizou no bito do projecto Automobile I1,du

Comlntter h,tegated Mamtfamtw7g old Engineeritg (AICIME), uma Auditoria Tecnol6gica a

Autosil. Tern em fase de desenvoivimento o projacto destgnado por Sistema Integrado de Gaso da

Movimentacan e Arrnaaenagem (SIGEMA), jd em estudo para a Revigres (cemrnica) e para o

INETl, aplicado a um PMS

1.3.3 Si'stemas de Inform&c50 FabrS

Os Sisternas de Informacio Fabril so ferramentas informaticas de suporte da fabric&o,

contribuindo. por um lado, para o estabelecimento do fluxo de informako entre o planeamento e

gesto da produ(;;&o, a por outro para o controlo directo da fabric&o. Oeste modo e assim possivel
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fer uma perftfanente e acfuali7fda vio dos recursos (homens. rnaqnines, matefiais servicos de

apoio) hem como do grau de satisfaio dos objecfivos de rico (cumprimento de encomendas,

requisitos de qualidade custo de tabricaCgo).

A TECNOTRON, integfadora de sistemas coordena os diverSf3s WmponenteS, fazendo uso de um

conjunto vasto de ferfaftfefftas privi]egiando a utiliaao de sistemas de informao aberfos, Bane!s.
hem docurffentados e baseados em plataformas std

A eda da CNOTRON  em Sisfefnas de informao Fahril indui;

. Diagff6sricos e esfudos aprofnndados em muitos casos aofeprojecfos de Sisfemas de Oesf&o

InteSrada da Produo, como 6 o caso de Auditorias Tecnol6gicas  feints na Atjai e na Inapal

(rices de componenfes para autom6vel).

. Sistemas de Recolba de Dados de fabrico.

'    Projectos C aplicados k ind6sfria de componenfes para autom6veis  (caso das empresas

referi p- das anteriormente),  code a TFCNOTRON jh elaborou a capacitieso tnndonal para

implementso  de um  Sistema   de  Oesf&o  Integrada da  Produo,  quo  se  consettmra  no

produto designado por Prodffcu.on Optmf,"-..utfwz fhrm,ghPlm"ble Integroted Tmls (PROFTf ).

�    Sistemas Infegrados de Oestdo da Produo, ja ifnplemenfados na  Indusfria   de Moldes,  na

CMT-Moldes e  na Usitec

'    Sistefnas de Programa Ffffita da Produ jA aplicado na PoRplc ( d de plWs).

1.4.4 Linhas e Sistemas Hexiveis de PmducAo

Considerando que as actividada de fabdco, content acfualfttenfe com um conjunto de ferrafnentas

capazes de propordonar consideraneis aumentos de produtividade e de Hexibilidade a

TECNOTRON interve1Tf na reesftuturao e auto o dos sistemas de fabrico industrial

aliando os objectfvos especificos do cUenfe as novas tecftologias de processo mais acfuais.

A exPefiSnda da TECNOTRON neste domiffio compreeftde:

' ConcepCgo de cdulas robotizadas envolvendo rob6s indusfriais, perifbricos de processo.
ferrafffentas e sistemas de protec

' Sisfemas Hexfveis de fabrico, inteSfaftdo maquiftas automafices de, processo, sistemas de

movimenfao, identi5ca de materiais, senfo da produo e supervio e controlo
Siobais.

a
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. Reesl:ruturaCAo de linbas de montagem manuais ou semi"automaticos incluindo o desenbo

ergon6mico dos postos de trabalbo e o desenvolvimemo de sistemas de movimentao e

connOla

Nomeadameme. nest& aI"ea & TECNOTRON ja desenvolveu para a HeEex PoltUguesa tr8s

prot6tipos de Sistemas AutomAdcos de Rega para o SC. um Sistema de optintiaao de

percursos para rnaQumas de corte industrial e para a Tas instruments, um Sistema de Fabric&o

Fld para montagem de circuitos integrados.

51 



2. OBJECTfVOS A ATfNGfR COM A QUAIfDADE

Sucintamente, pode afirrnar-se Que os objectivos a atingir pets TECNOTRON com este processo de

Garantia da Quahdade sdo os seguiflt

. Aumento da produtividade

. Aumento da Qualidade da actividade desenvoMda para Os sens cUentes

. A fmalizar, a sua cerrifica  como empresa de Qualidade no espectro empresarialpottuguds.

21 O PROCESSO

A TECNOTRON, ao enveredar por um piano de garantia da Qualidade pretende, acima de tudo,

incrementar a sua produdvidade reZativamente aos projectos desenvolvidos.

Sendo caraaerizada por uma empresa integradora de sistemas para terceiros e no dclo de vida do

desenvolvimento desses sistemas Que se vai centrar todo o esfon;:o da CNO.f.ft.ON. Deste modo,

urns opo do dcIo de vida contribui de forma sigmficativa para um aumento da
produtividade da empresa Que se reflecfira junto do sens encores numa rnaior satisfa na

aceitaao dos sens projectos.

A optimiz:acdo 6 efectuada atraves da introducdo de m6todos standard a todos os sistemas como

normas padr6ea e da utill7ao de ferramentas avancadas e adequadas as diferenta lases do dcZo.

Concretarnente o Que se pretende 6 a de6nio de todo urn conjunto de procedimentos e

documenfos a scram lHili7ados em todos os projectos independentemente do responsavel pela sua

concepo, &cilitando e tornando mats Clara e uniforme a forma como cada equipa de trabaZbo da

CNOfRON fundona min so no modo como aborda o projecto, mas fnndamentalmente como
obtern o resultado BnaI re!ativo a cada urns das suas fases.

Adicionado a este objectivo, um e&car: Plano de Testes Verifica(;:5es e Validac6 assim como um

Controlo de Confi tambem eles devidamente normailaados e padremaados sere possivel

garantir Que o produto final resultante de cads projecto corresponda efectivamente ao soUdtado
inicialmente.

22 OS Cf S
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Os grandes beneBciarios de todo este processo em desenvOlvirflentO na TECNOTRON, o os sews

cUentes, que o encontrar uma resposta cads vca mais e5deme e qualifiesde. as suas solicitac6es,

por um lado na rapidea da resposta e por outro, na aceita de um produto tinal que corresponde

ef 'ecnvamente as necessidades.
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3.CONRICIONALISMOS

A natureza da TECNOTRON, o tipo de projectos que desenvolve e o mercado a que se destinam os

sens produtos foram factores preponderantes no tipo de abordagem efectuada no bito deste

projecto- Deste modo, pretende-se esclarecer sobre estas condidonantes, nomeadarnente no que

respeita a descri;:Ao dos pressupostos, a priori considerados.

3.1 0 MERCADO

No mercado em Que intern{ rn a TECNOTRON procede, antes de quaLquer outra actividade, a

idenBo das necessidades dos sens encores por forma a conceber a soluo Que se ajuste aS suas

necessidades.

Acontece Que muitas vezes, tais necessidades o mais sentidas pelos efeitos das snas ansductas e

peZas consequEndas na vida da empresa do que por uma idenrifica de requisites e times" Deste

modo, a capaddade de detectar correctamente as necessidada da empresa e de as transpor para

especificaes fundonais Que permitam o posterior desenvolvimento tecnol6gico das solues 

desde logo, um aspecto daerminante na qualidade do trabalbo a realizer e do sucesso da soLugo
perante o cRente.

Acresce Que embora existindo aspectos comuns entre os v;irios trabaZbos realiaados peZa

CNO.fRON junto dos sens enemas ba uma dinersidade de outras necessidades Que vatla de
modo sigrtiticativo entre diferentes clienta. Deste modo o trabalbo de identitle&o detalbada de

necessidades e rrlZi7ado em cada projecto Que a empresa concretiza

Neste contexto as preocupa(;:6es de produtividade de rentabilizao de experidas e de trabalbos

anteriores 6 essendal Peru a empress e estdo subjacentes ao desenvolvimento do sen Sistema da
Qualidade.

A juntar aos aspectos anteriores ex:iste a necessidade de realiaar um trabalbo complo de

concepc5o Hum tempo a maior parte das veaa restrito, o Que aumenta a probabilidade de ocorr6nda

de problemas e anomaliaa se O estiverem presentes dun componentes reLevantes Que o a

capaddade de analise cridca e de revisdo da cono e a capacidade de utilizar solues antes

desenvoLvidas e valids. adaptandoas as especitiddades do novo trabalbo.

Para {Omar ainda mais alidante mas complexa a abordagem ao mercado. constata-se que as

necessidades de cada projecto s5o bastante divemi5cadas em termos de pro{iJndidade e deta!he de
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desenvolvinlento, de requisitos de Seguran(:a de riscos econ6micos de exigdudas tecnol6gicas, de

depend8ncias de outros sistemas e solu(;;6es, etc, polo Que a soluo a apresentar ao diente e

respectivos custoS variam por veaes de form& muito signi&cativa

F: neste contexto Que a Tecnotron dialog& com o mercado, tendo para o efeito Que disponibilizar um

conjunto de capaddades quo ainda tornam mais complexo o desenvolvimento do sea Sistern& da

Qualidado dado Que aquelas incluem;

* A reali7a de trabalho de conmlton`a no levantamento e identiflo das necessidades dos

cHentes a proposiC de soluC6es alternadvas a nivel do Iut produtivo, da gesto de

materiaiS da geo da produo, ae, por forma a descrever adeQuadarnente essas necessidades

em espocificaes funcionais.

* Dese?n)oha.Menlo mt adaptaqm~ de some capaz de dar soluo aos problemas e necessidades

dos demos, antes identificadas

* Prepva4ao de hardware `mono diverse quo "vat desde Os PC(s), aos ?LC(s), sensores quadros
de controlo, etc

Palo faao de na empresa, e na maior patte dos projectos Que reiza codram estas diferentes

acrividades o desenvolvimento do sou $}sterns da Qualidade recorrer as disposia de varies

normaa a 

' NP EN 29001 - Modelo de Oarantia da Qualidade no projecto/desenvolvirnento, produgo,
oe ap6s Vonda

* NP EN 29004 parte U:

A Guide to a SuccessfuI start-up of a SofIv"are Project - "Elecrronic Engin .coring Assodation"

Soare Coofiguration Management - "Electrottic Engineering Assodation"

EstabHsbing a QuaIi Assurance Function for Softv,'are - "Electronic Engineering Assodation"

' L\II> EN 29000 Porte m - Orient&o para a aplicao da Norma NP EN 29001 ao

desenvolvimento. fornecimento e manutencdo de sof1v"are
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3.3 SOLUC6ES

Perante tal cenario e tendo em aten(;fo Que o objectivo essencial da empresa ao pretender

desenvolver o sen Sistema da Qualidade e CertifIca-lo, aumentando a ma produtividade e a

qualidade do trabalbo Que proporciona aos seus encores as quest6es essendais Que Se coZocarn e
Que tornam este trabaZbo particuZarmente dificil e estimulante  as seguintes

' Necessidade de conjugar os requisitos das normas ennnciadas Hum sistema coerente mas

simultaneamente simples po1s, caso contrario, os riscos de introduo de aces supertluas,

consumidoras de tempo e mio produdvas  elevados e contradit6rios com Os objectivos
tra(;:ados-

Necessidade de reduz:ir o papd em circula(;:do na empresa Que suporte e evidende as ao(;:6es

assod?As ao Sistema da Quaddede recorrendo a sob mformanaadas Que cumprindo Os

reqWsitos das normas reZativos ao controZo de documentos e ao rcgisto das aces de

veriflcaao da quelidede simpliflque e reduaa o trabalbo adminismmvo tornandoo mais
aliciante para os recursos Imrnanos da empresa

. Necessidade de integrat es solu(;:aes atraS referidas de modo a aumentar a produtividade,

Permitfldo Que a informacAo circule e se interligue de modo apropriado. evitando redunddas

e facilitando a intervo dos coZaboradores da emprese

Estes sgo as dificuldades e os desafios Que se colocam a TECNOTRON na Certifica(;:go do seu

$!sterns da QuaZidade e Que tkm est&do a ser considerados no trabaflo Que estd a realizar
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4. mSTO~ DO PROCESSO

O Plano para a implementac&o do Sistema de garantia da qualidade para a TECNOTRON engloba

as seguinta lases:

0 diagn6stico consistlu num Zevantamento eno de todos Os procedimentos antes na

TECNOTRON .Esta actividade fol caracterlaada fundamentalmente por converses com Os

elementos responsaveis pelos projectos, no sentldo de daectar quais Os pornos deZineados como

fortes portanto no sujeitos a quaZquet tipo de alterao ao longo do processo; hem como Os

pornos em que a empresa tem francas capaddades de meIbOrin sem grande esforCo, dado Que ja tern

algumas infmestruturas cosectas Hesse sentido, e aind as insufiddas do sou processo, onde se tem
quo faaer profundas memories pornos ws.

Estas constataCJes foram registaxts devidamente tendo dado wrpo a um reZat6rio designado por

Diagn6stico Tecnotron e Que const:itui a parte tinal desta lase;

Nesta faso; ap6s a apresenta do dlagn6stico a administm da TECNOfRON, a preocupaC

centrou-se na eiaborao de um Plano de Aes , e contemplou lases posteriores. ja referidas

anteriormente. Neste senddo planlficou-so todo o projecto, mas mas prindpais t sem descet ao

pormenor das sues actividades elementaros. Fol igualmente elaborado um piano rnals detain&do,

contemplando as actividades a desenvolver no primelro quadrirnestre de I4.

Este Plano fol tamb6m &presentado a administraCgo da .TECNOTRON, tendo obtido a sua
apron&o.
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43 DEFINf0 E ESPECMCACAO DO PROCESSO

Esta lase , ainda a decorrer, abrange os seguintes objectivos:

. Definio  dos requisitos  responsabilidades e  procedifflentos reZativos a concepo,  desenho,

desenvolvimento e entrega de todos os produtos da TECNOTRON.

. Definio da esrrutura organi7adva Que suporta todo o processo, e na quaI est2o envoMdos

todos os elementos da TECNOTRON e respectivas es.

Para levar a cabo estes objectfvos fol necesSaffo o desenvolvimento de acc6es de form&o, no

sentido de sensibiliaar a empresa em geral e clartficar conceitos no bito da qualidade. As aes

de formsgo sdo as Que abo se enumeram as quais, pradcamente est quase todas conserimdas:

. Conceitos da Qualidade

*     Tecnfcas de analise e resolu de probZemas
. RelaSo de Clientomecedor

*     Plano de geStgO do Projecto

. Testes e Availacde:s;

. Verificaes e Valida

. Controlo de Condgum

. Ciclo de Vlda do Processo de Desenvolvimento

Aiflda no ito desta fase est& a a definicdo da estrutura organiaativa Que suporta o Programa de

Oarantia da Qualidade na TECNOTRON Que passa obrigatoriamente pela elaborao de todo o
conjunto de procedimentos e documentos a des associados imperadvos para o referido programa

Neste sentido foram criados internamente equipas de trabalho, cuja responsabilidade passa pela

elabora5o de documentos chave a gerar ao longo do ciclo de vida de um projecto ,TECNOTRON,

e de acordo com os conceitos apreendidos ao Zongo das ac;;6es de forma;:go, jA referidas
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4.4. PREPARAO DO MANUAL DE QUALmADE E PROCEDIMENTOS

ASSOCIADOS

Com base nos mtts dos S;rupos de trabalbo e nas reuni5es peri6dicas envolvendo a direcGko da

TECNOTRON, decorre o processo paralelo da elaborao de procedimentos da qualidade hem

come a propesta do Manual da QuaZidade, Que so prevm ester mmpletos ato meados do Maia

OS documentos daborados na fase anterior $;ergo mjeitos a apron&o peZos respoI1savols das eas

envoZvidas, antes de so passer A sue implementao, arrancando com um projecto piloto, escolbido

pela direc Tal projecto servira come eeriSnda do real donamento do sistema

documentado, ce a roalidade da emprose, no sentido de apeddmar alSuns dos sous pontos, onde

soja patente a ditIculdade da empresa na adapo a nova estrutura de fundonamento.

0 Program& de Oarantia da `Quabdade 'sere sucessivamente implementado em todos os projectos da

empresa em tempo sutidente para enquadrar a sua u  5o em todos os departamentos e por
forma a enraiaao de mode namral em toda a fECNOfRON.

. , _
4.6 AUDITOmAS ?REV|AS A CED.ITPICACAO

Nesta altura do projecto, temporalmente program&do para cs dois nItimos meses do piano, reeIiaar..

se.'go auditories ac sistema de desenvolvimento do produto do Sistema de Qualidade implement&do

na .fECNOTRON, mm o objective de comprovar quo este seSue as normas de Oaranria de

Qualidade proposta pela ISO e quo a empresa estara em condimes de cumprir as acmes previstas
necessaries a sua certiflca
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5. SiNTESE

A &posts da TECNOTRON, Haste processo de certiBcao, revels o empo da empresa no
aumento da sua Produttvldade atrav6s do mvesmnento na Qdade dos sens produtos, tmqando

deste modo, o carnlrmo mms curto para a Compe66vldade.
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