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Resumo 

 

Apesar da reduzida competitividade dentro do setor da cortiça, a crescente concorrência de 

outros materiais com aplicações similares à da cortiça no mercado tem contribuído para um 

aumento da necessidade de otimização dos processos, com o objetivo de reduzir os custos e 

aumentar a produtividade. Esta dissertação surge no âmbito da realização de um projeto em 

ambiente empresarial com o objetivo de otimizar o processo produtivo de uma linha de 

aglomeração, bem como aperfeiçoar a gestão de stocks dos seus produtos capazes de gerar 

maiores proveitos. 

De facto, a linha de aglomeração em análise necessita de recorrer a uma elevada quantidade de 

horas extraordinárias de modo a conseguir cumprir a sua lista de encomendas. Foi por isso 

necessária uma análise aos seus processos produtivos de modo a aumentar a sua taxa de 

produção, contribuindo assim para uma redução da necessidade previamente descrita. Tendo 

por base a pesquisa e o estudo de algumas metodologias Lean e conceitos ligados ao Total 

Productive Maintenance, esta dissertação apresenta soluções para resolver os problemas 

identificados durante a sua análise. Para ser possível identificar esses problemas, e de modo a 

poder simular a sua possível resolução, foi ainda criada uma ferramenta de apoio à decisão com 

a possibilidade de se adaptar a diferentes linhas da fábrica. Esta ferramenta permite identificar 

setores chave da linha que, se corrigidos, poderão originar melhorias. 

Numa fase posterior, foi ainda feito um estudo aos produtos em armazém da linha previamente 

descrita. Foi desenvolvido um modelo de gestão baseado no modelo de revisão contínua para 

dois dos seus produtos capazes de gerar maiores proveitos. Nesse estudo, concluiu-se que num 

dos produtos analisados não é possível aplicar o modelo de revisão pretendido porque o 

requesito de normalidade não se verificava. No segundo produto analisado, a política de gestão 

de stocks desenvolvida implicava uma série de produção de 94 cilindros quando o nível de 

produtos em stock baixava de 121 cilindros. 

As soluções apresentadas esperam-se que tragam melhorias na linha tanto ao nível do aumento 

da cadência produtiva, que se prevê que ronde os 11%, como na redução dos tempos 

improdutivos mais significativos. Contudo, existem ainda oportunidades de melhoria 

identificadas, que podem aprimorar ainda mais o funcionamento da linha. 
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Process analysis and development of a decision support tool in an 
agglomeration area 

 

Abstract 

 

Despite the low competitiveness of the cork sector, growing competition in the market of other 

materials with similar applications to cork has contributed to an increasing need to optimize the 

production processes, with the goal of reducing costs and increasing productivity. This thesis 

emerges from the execution of a project in a business environment, with the aim of optimizing 

the production process of an agglomeration line, as well as to improve the stock management 

policies of the products that generate higher revenues. 

In fact, the agglomeration line analised requires a high amount of overtime to be able to keep 

up with the list of orders. It was therefore necessary to analyze their production processes in 

order to increase the production rate, thereby contributing to a reduction in overtime. Based on 

the research and study of some Lean methodologies and concepts related to Total Productive 

Maintenance, this work presents solutions to address the problems identified during the 

analysis. In order to identify these problems and study feasible solutions, a decision support 

tool with the ability to adapt to different lines of the factory was created. This tool allows the 

user to identify key sectors of that line that, if corrected, may lead to improvements. 

At a later stage, a study of the products in storage from the previously described line was 

conducted. A management model based on a continuous review policy for the selected products 

was also developed. The study concluded that for one of the analised products it was impossible 

to apply the stock management policy that had been envisioned, since demand does not seem 

to follow a normal distribution. For the second product analised, the stock management policy 

suggests a production of 94 cylinders in a row every time the product’s stock level crosses a 

threshold of 121 cylinders. 

The solutions are expected to bring improvements to the line both in terms of increasing the 

production rate, which is expected to be around 11%, and in the reduction of the most significant 

downtimes. However, other opportunities for improvement were also identified, which can 

further enhance the functioning of the line. 
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1 Introdução  

No âmbito de dissertação realizada no 2º semestre do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Engenharia Mecânica - Especialidade de Gestão da Produção, o presente trabalho visa o estudo 

de uma área produtiva de aglomeração de cilindros de cortiça com o objetivo de reduzir 

desperdícios, melhorar a eficiência do processo e ainda aprimorar a gestão de stocks dos 

produtos dessa mesma área. Este caracteriza-se pela aplicação de ferramentas associadas à 

filosofia Lean, a aplicação do conceito Total Productive Maintenence (TPM), bem como a 

gestão de stocks. 

 

 Enquadramento do projeto e motivação 

Com o crescimento significativo que a indústria da cortiça tem exibido nos últimos anos, torna-

se necessário um controlo cada vez maior dos desperdícios gerados no processo produtivo. 

Apesar da reduzida competitividade dentro do setor, outros materiais com aplicações similares 

à da cortiça exigem da Amorim Cork Composites (ACC) excelência a um custo reduzido, de 

modo a melhor promover os seus produtos.  

Sendo a cortiça uma matéria-prima 100% renovável, todo e qualquer desperdício que se consiga 

reaproveitar pode traduzir-se em ganhos para a empresa. Mantendo a quantidade de recursos 

utilizados é possível aumentar a produtividade com a reutilização dos desperdícios inerentes à 

produção. 

O presente projeto foi realizado na área produtiva correspondente à aglomeração de cilindros 

de cortiça. Teve por objetivo a otimização do seu processo produtivo, bem como o 

aperfeiçoamento da gestão de stocks dos produtos com potencial para gerar maiores proveitos.  

 

 Apresentação da empresa e da área produtiva 

A Corticeira Amorim é a maior empresa mundial de produtos de cortiça. Fundada em 1870, 

inicialmente em Vila Nova de Gaia, a empresa começou por produzir rolhas de cortiça de forma 

manual. Passados praticamente 150 anos desde a sua fundação, a Corticeira Amorim atua em 

cinco áreas de negócio distintas de modo a potenciar as aplicações da cortiça no mercado 

mundial, como representado na Figura 1. 

 A Amorim Florestal, S.A. é responsável pelo aprovisionamento da cortiça nas florestas 

de sobro em Portugal, Espanha, Marrocos, Tunísia e Argélia. Estes países são 

responsáveis pela produção de cerca de 94.3% da produção mundial de cortiça (A arte 

da cortiça  2014). 

 A Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A. é a empresa responsável pela produção e 

distribuição de todas as gamas de rolhas de cortiça (cortiça natural, aglomerada, etc.). 

Esta unidade é responsável por cerca de 63.1% das vendas consolidadas do grupo 

("Relatório e Contas - Corticeira Amorim"  2014). 
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 A Amorim Revestimentos, S.A. produz e distribui todo o tipo de revestimentos de 

cortiça. 

 A Amorim Isolamentos, S.A. dedica-se à produção de aglomerados de isolamento 

acústico e térmico. 

 Finalmente, a Amorim Cork Composites, S.A. produz aglomerados de cortiça para a 

indústria, construção, bens de consumo e transportes. 

 

 

 

 

Figura 1 - Áreas de negócio da Corticeira Amorim 

 

A fundação da atual Amorim Cork Composites, S.A., em 1963, resultou da junção da Corticeira 

Amorim Indústria e da Amorim Industrial Solutions. A empresa focou-se inicialmente na 

transformação dos desperdícios das rolhas em granulados, tendo mais tarde alargado o seu ramo 

de atividade, produzindo também aglomerados de cortiça com borracha. Hoje em dia, a empresa 

está segmentada em três áreas, nomeadamente: granulados, aglomerados de cortiça e 

aglomerados de cortiça com borracha. Estas três áreas atuam de forma independente e podem 

inclusive ser, ou não, fornecedoras umas das outras. Cada área tem como objetivo subir na 

cadeia de valor podendo vender produtos acabados ou semiacabados, funcionando então como 

B2C ou B2B. A ACC pretende ser uma empresa líder na sustentabilidade e inovação 

desenvolvendo novas soluções de cortiça, conquistando assim novos mercados (ver Figura 2). 

Corticeira Amorim 

Rolhas 

Revestimentos Isolamentos Matérias-Primas 

Aglomerados 

Compósitos 
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Figura 2 - Utilizações da Cortiça por parte da ACC. Fonte: (AMORIM 2014). 

 

No ano de 2014, a ACC atingiu um volume de negócios na ordem dos 100 milhões de euros 

(cerca de 14.2% do total do grupo). Atualmente, os principais mercados da ACC incluem os 

Estados Unidos da América, Canadá, Japão, China, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido 

e Rússia. 

O presente projeto foi realizado na área das aglomerações de cortiça. Esta área está subdividida 

em aglomeração, 1º fase de acabamentos e 2ª fase de acabamentos, como representado na 

Figura 4.  

A aglomeração é um processo que aglomera e compacta grânulos/triturados de cortiça, por 

adição de aglutinante e por aplicação de uma força. Existem três linhas de aglomeração de 

blocos (BL1, BL2 E BL3) e uma linha de aglomeração de cilindros (CL). Em cada uma destas 

linhas, as matérias-primas são pesadas ou doseadas e libertadas para um misturador. Após a 

conclusão da mistura, estas são encaminhadas para um molde e compactadas com uma força 

vertical descendente e assumem a sua forma final. Da prensagem, os moldes são encaminhados 

para uma estufa convencional (BL2 e CL) ou de alta frequência (BL1 e BL3) onde são cozidos 

para polimerizar o aglomerante. Findo este processo, os produtos finais são extraídos dos seus 

moldes e iniciam um período de 5 dias de estabilização em armazém antes de poderem ser 

utilizados (ver Figura 3). 
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Figura 3 - À esquerda armazém de blocos, à direita armazém de cilindros 

Após a conclusão deste processo, os blocos e cilindros podem ser vendidos diretamente ou 

passam em alternativa à 1ª fase de acabamentos, onde são laminados ou serrados. Neste 

processo, os cilindros são transformados em rolos ou placas, e os blocos são transformados em 

placas. 

Estes rolos e placas podem ser vendidos nesta fase de processamento ou passam então à 

próxima fase de acabamento, onde recebem a sua forma, cor e/ou tratamento final.  

 

 

Figura 4 - Fluxograma da área das Aglomerações de cortiça 

 

 Objetivos do projeto 

O desafio proposto pela empresa focou-se inicialmente num diagnóstico completo dos 

processos da linha de aglomeração de cilindros de cortiça (CL). Estes processos vão desde os 

processos sem intervenção direta do operador até à própria limpeza da linha produtiva. 

Feito este diagnóstico, tornou-se necessário analisar com maior pormenor os pontos de 

estrangulamento da linha e eliminar os processos que não acrescentam valor ao produto final. 

Pretendeu-se também identificar as razões que provocam maiores tempos improdutivos, com 

especial enfoque para as avarias elétricas e mecânicas, bem como a minimização da ocorrência 

das mesmas. É necessário ainda uma análise às microparagens, cuja relevância é muitas vezes 

menosprezada pelos próprios operadores e chefias da linha. 

Por fim, a gestão de stocks do produto final da linha CL em armazém foi objeto de um estudo 

durante o período de estágio. O espaço disponível para armazenar os cilindros de cortiça tem 
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vindo a tornar-se cada vez mais reduzido, enquanto que os níveis de stock têm vindo a aumentar 

em função do aumento da procura, aumentando também a entropia do sistema. O objetivo passa, 

então, por uma melhor definição do número ótimo de produto em armazém, evitando a 

produção excessiva de referências. 

 

 Método seguido no projeto 

Sendo este projeto relevante para a empresa, seria necessário detalhar e analisar os fluxos de 

material, bem como as operações diárias e as mais específicas na aglomeração de cilindros de 

cortiça.  

Definiram-se então três fases para a realização do projeto: 

1. Análise e definição do problema: durante a primeira fase, o foco foi perceber a realidade 

atual sem qualquer intuito de intervenção. O método de observação e as questões 

colocadas a quem lida diariamente com os processos (operadores e responsáveis) foram 

as principais fontes desta análise inicial do processo;  

2. Identificação e quantificação do problema: após conhecer a realidade da linha, foram 

identificados e quantificados os problemas observados na mesma. Nesta fase foi 

necessário decidir que tipo de ferramentas e de dados seriam utilizados para quantificar 

cada problema. Alguns dados foram obtidos através da medição no chão de fábrica 

(tempos de cada operação e microparagens), enquanto outros foram consultados no 

sistema de informação da empresa (dados relativos a gestão de stocks e tempos 

improdutivos). Para analisar estes dados recorreu-se a análises de Pareto de modo a 

recolher os dados mais representativos. Com a informação obtida foi possível conhecer 

os problemas mais recorrentes, e usar essa informação como suporte nas decisões 

tomadas; 

3. Proposta de intervenções: após a conclusão da segunda fase foram elaboradas soluções 

com vista a melhorias operacionais da linha. Estas soluções foram elaboradas com base 

nos conhecimentos absorvidos na revisão da literatura como a metodologia Lean e o 

conceito TPM e adaptados ao caso real. De forma a obterem-se soluções coerentes e 

estruturadas foram também recolhidas as ideias e opiniões de operadores, encarregados 

e chefias ligadas à linha em questão. Foi desenvolvida também uma ferramenta de apoio 

à tomada de decisão a nível tático da linha CL, que pode também ser utilizado noutras 

linhas da empresa. 

 

 Estrutura da dissertação 

A estrutura da presente dissertação procurou traduzir a estrutura do desenvolvimento do projeto 

realizado. No presente capítulo foi elaborada uma breve descrição do problema proposto, 

apresentando-se o contexto do projeto e os objetivos traçados para o mesmo. Foi também 

apresentada, com algum detalhe, a empresa e a área produtiva na qual o projeto foi realizado.  

No segundo capítulo, onde é feito o enquadramento teórico, foram estudados os conceitos 

diretamente relacionados com o tema do problema proposto, bem como o tipo de ferramentas 

e técnicas de análise normalmente utilizadas neste tipo de problemas.  

O terceiro capítulo, relativo ao caso em estudo, é segmentado em dois subcapítulos. O primeiro 

aborda a linha de produção CL e o segundo apresenta a análise da gestão dos seus produtos 

finais. No primeiro subcapítulo é apresentada uma contextualização da linha produtiva, 

apresentando-se as suas matérias-primas, produtos e fluxograma. Seguidamente é apresentada 
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a análise e diagnóstico efetuada à linha. Por fim são apresentadas as implementações 

operacionais, bem como o plano tático desenvolvido. 

Em conclusão, o quarto capítulo apresenta propostas de trabalhos futuros, bem como uma 

síntese final do trabalho desenvolvido.  
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2 Enquadramento Teórico 

Tendo por base o projeto proposto foi realizada uma análise sobre o estado da arte dos temas 

relevantes para o mesmo. 

Ao longo deste capítulo fez-se uma revisão dos conceitos mais reconhecidos num ambiente de 

otimização de uma linha de produção. São também apresentadas possíveis abordagens à 

resolução estruturada do problema, bem como métodos de melhoria contínua. Por fim são 

também abordados métodos de controlo de stock que se revelaram essenciais para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 Toyota Production System (TPS) – Lean 

A redução de desperdício tem sido um foco na indústria desde os seus primórdios. Benjamin 

Franklin apercebeu-se disso através do seu senso comum. Segundo Franklin, ter inventário em 

excesso, contribui apenas para aumentar a entropia do sistema. Frederick Winslow Taylor 

introduziu, em 1911, o conceito de standardização de procedimento e desenvolvimento de 

melhores práticas com o seu livro “Principles of Scientific Management”. Mesmo Henry Ford, 

ao revolucionar a indústria com o seu sistema de produção em massa, contribuiu 

significativamente para a redução de desperdício. 

Mas foi a Toyota Motor Company, fundada em 1937, no Japão, que desenvolveu a maior 

evolução em busca da excelência na manufatura, o Toyota Production System (TPS). Esta 

filosofia assenta no conceito de produção de grandes quantidades de um produto standard 

obtendo este a um custo reduzido. Este conceito é também conhecido como Lean (Liker 2006). 

Desperdício é tudo aquilo que vai além do indispensável e essencial para a produção. Este 

desperdício pode surgir na forma de tempo operacional, movimentos, material, entre outros. 

Usualmente, uma empresa desperdiça 70 a 80% dos seus recursos, por isso torna-se então 

essencial a sua redução de modo a aumentar os seus proveitos. 

A aplicação do TPS por parte da Toyota foi um sucesso de tal forma considerável, que ainda 

hoje em dia o conceito Toyota Way é reconhecido como um sinónimo do mais alto nível de 

qualidade em produção. Este conceito está baseado em 14 princípios padrão das suas práticas 

produtivas e da cultura dentro da empresa. Estes princípios ajudam a perceber melhor o sucesso 

da Toyota ao longo dos anos. 

Filosofia como o alicerce: 

1. Basear a decisões de gestão numa filosofia de longo prazo, mesmo que seja à custa de 

objetivos financeiros de curto prazo; 

O processo correto irá produzir os resultados corretos: 

2. Criar um processo contínuo para realçar os problemas; 

3. Usar sistemas de produção pull para evitar sobreprodução; 

4. Nivelar as cargas de produção; 

5. Construir uma cultura que garanta qualidade à primeira vez evitando a necessidade de 

solucionar problemas; 

6. Tarefas e processos padronizados são o alicerce para a melhoria contínua e o 

fortalecimento dos operadores; 

7. Utilizar o controlo visual de modo a realçar os problemas em vez de os esconder; 

8. Utilizar apenas tecnologia testada e de confiança que sirva os colaboradores e processos; 

Criar valor acrescentado à organização desenvolvendo colaboradores e parceiros  
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9. Desenvolver líderes que compreendam realmente o trabalho, que se identifiquem com 

a filosofia e que sejam capazes de a transmitir; 

10. Desenvolver pessoas e equipas excecionais que sigam a filosofia da organização; 

11. Respeitar fornecedores, desafiando-os e contribuindo para o seu desenvolvimento; 

Resolução de problemas contínua conduzem à educação organizacional 

12. Absorver em primeira mão cada situação; 

13. Tomar decisões consensuais, considerando todas as opções e implementando-as 

rapidamente; 

14. Tornar-se numa organização que aprende através de reflexão e melhoria contínua; 

(Liker 2006) 

 

A metodologia Lean assenta numa estrutura organizacional reconhecida, cujo propósito é o de 

satisfazer o cliente com a melhor qualidade possível, ao menor custo e com prazos de entrega 

curtos. Na Figura 5 podemos ver um modelo representativo da metedologia Lean, onde está 

representado o objetivo previamente descrito. 

 

 

Figura 5 – Modelo do sistema Lean. Fonte: (davidkond 2010).  

 

 Os sete desperdícios 

A definição dos sete desperdícios (i.e. muda) e o foco na sua eliminação tiveram início na 

Toyota, através do seu engenheiro industrial Taiichi Ohno. Num contexto de produção existem 

três tipos de atividades possíveis, podendo ser classificadas como: 

 Atividades de valor não acrescentado; 

 Atividades necessárias, mas de valor não acrescentado; 

 Atividades de valor acrescentado; 

As primeiras são atividades que podem e devem ser eliminadas por completo. Os tempos de 

espera, os produtos em stock intermédio e o sobreprocessamento são exemplos deste tipo de 

atividades. As atividades necessárias, mas de valor não acrescentado são aquelas que 

constituem desperdício, mas sem as quais seria impossível realizar o processo. A movimentação 

do operador ou a transferência de ferramentas entre operadores são exemplos deste tipo de 

atividades. Por fim, as atividades de valor acrescentado englobam todas aquelas que envolvem 

o processamento e transformação da matéria-prima em produto final.  

Segundo (Coimbra 2013), os sete desperdícios que devem ser eliminados para atingir 

competitividade e excelência são: 
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1. Defeitos; 

2. Espera; 

3. Movimento; 

4. Sobreprocessamento; 

5. Inventário; 

6. Transporte; 

7. Sobreprodução. 

Usualmente, os cinco primeiros muda são facilmente aceites pela maioria das empresas e assim 

implementados. No entanto, os últimos três implicam uma maior preocupação, pois os custos 

associados a estes desperdícios não são percetíveis numa primeira análise.  

O muda de inventário representa todo o material parado, o qual não está a ser transformado, 

nem está a gerar valor. Este material implica custos para a empresa, que vão desde o custo do 

capital empatado até o custo da manutenção do espaço que este ocupa. Este muda pode tornar-

se ainda mais grave se o produto se tornar obsoleto. Falta de planeamento e desconhecimento 

do consumo real são algumas das causas deste excesso. 

No muda de transporte temos mais uma vez a situação em que o material não sofre 

transformação, ou seja, não está a ser acrescentado valor na operação. Assim, quanto maior a 

redução de tempo gasto nesta operação, maior será o aumento da produtividade. 

A sobreprodução implica um excesso de inventário entre operações devido a um erro na 

previsão de encomendas de clientes ou devido a falta de balanceamento entre operações. Este 

muda inclui o desperdício associado a produção antecipada, que gera stock entre e no fim do 

processo, bem como as perdas a nível da produção de quantidades desnecessárias. 

Os sete desperdícios podem ainda ser alargados a um conceito mais abrangente chamado de os 

três Ms: muda, mura e muri. Muda, como já foi referido, significa desperdício. Mura significa 

variabilidade e representa falta de estabilidade ou fiabilidade. Muri, por seu lado, significa 

irracionalidade, e representa o conceito de desperdício de tempo e energia. Um operador 

trabalhando numa posição não ergonómica será obrigado a despender mais energia que o 

necessário, correndo até o risco de se lesionar. 

 

 Standardização de Procedimentos 

De modo a evitar dúvidas diárias que possam surgir no chão de fábrica sempre que se tem de 

executar uma operação raramente executada ou sempre que um operador com parca experiência 

necessita de usar um equipamento novo, deve-se standardizar o trabalho. Desta forma também 

se garante que todos os turnos executam as mesmas operações da mesma forma, e não segundo 

preferências pessoais que normalmente levam a erros. 

A standartização permite também aumentar a confiança do operador nos procedimentos que 

realiza, pois este está orientado para realizar exatamente o que tem que fazer e como o tem de 

fazer. Ao standardizar os procedimentos, é possível também eliminar a variabilidade dos 

processos. É assim garantido que apenas os processos ideais são realizados na ordem correta. 

No entanto, a standardização não deve ser um processo isolado. Deve ser revisto 

periodicamente de forma a otimizar uma e outra vez tornando o processo cada vez mais 

eficiente, tal como demonstrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Desempenho do processo após consecutivas otimizações 

 

 OEE – Overall Equipment Effectiveness 

O OEE é a ferramenta primária para medir a eficiência da produção (Wilson 2010). Esta pode 

ser utilizada para medir a produtividade de qualquer fator produtivo, desde um posto de trabalho 

até uma fábrica inteira. O OEE é também uma ferramenta essencial na implementação do Lean 

e engloba três parâmetros operacionais importantes, a saber: 

 Disponibilidade do equipamento; 

 Performance do equipamento; 

 Qualidade da produção. 

A disponibilidade é o parâmetro que representa a percentagem do tempo planeado, em que o 

equipamento está disponível para operar. Este parâmetro prevê a exclusão de paragens 

programadas, bem como os efeitos da performance e da qualidade. A performance representa a 

velocidade à qual a estação de trabalho opera à percentagem da sua velocidade teórica. Por fim, 

a qualidade designa as unidades não-defeituosa em relação às unidades totais.  

É improvável que um processo consiga funcionar com um OEE de 100%, sendo que atingir 

uma marca de 85% é considerado por várias indústrias um objetivo possível (Wilson 2010). O 

OEE não deve ser utilizado para medir a produtividade entre diferentes indústrias ou diferentes 

processos, mas sim em equipamentos semelhantes sob risco de se efetuar uma análise 

completamente errada da situação. 

 

 Zero Avarias 

A metodologia Zero Avarias, mais conhecida por TPM, foi originalmente desenvolvida pela 

Plant Engineer Association of Japan por volta dos anos 70. Após a Segunda Guerra Mundial, 

o Japão encontrava-se totalmente destruído e era necessário reconstruir a sua indústria. Assim, 

um dos objetivos das empresas japonesas passava por aumentar a produtividade com um 

modesto investimento em manutenção. O TPM pretende proporcionar lucros, integrando todos 

os departamentos da empresa e responsabilizar os próprios operadores pelos equipamentos que 

utilizam. 

De modo a operar os equipamentos com um bom OEE devem-se eliminar os fatores que o 

prejudicam. O TPM aponta as 6 Grandes Perdas que devem obrigatoriamente ser eliminadas 

por prejudicarem o OEE, as quais são: 

 Perdas por avaria; 

 Excesso de Setups; 

 Baixas cadências; 

 Micro-paragens; 
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 Perdas no arranque; 

 Sucata, defeitos e re-trabalho. 

Na Figura 7 é possível verificar as implicações no tempo total de funcionamento de cada uma 

das 6 perdas. 

 

Figura 7 - 6 perdas e suas implicações 

 

As duas primeiras avarias representam as perdas por paragem, as duas seguintes representam 

as perdas por diminuição de velocidade e as duas últimas representam as perdas por defeitos. 

Desta forma é possível calcular o OEE, e para tal é seguido o seguinte roteiro de cálculo: 

A: Tempo diário de trabalho 

B: Tempo diário de paragem programada (descanso, manutenção preventiva, reuniões, 

etc.) 

C: Tempo diário disponível = A – B 

D: Tempo perdido por paragens (avarias e setups) 

E: Tempo diário de operação = C – D 

G: Produção diária 

H: Índice de aproveitamento (Qualidade) 

I: Tempo de ciclo teórico 

J: Tempo de ciclo efetivo 

F: Tempo efetivo de operação = J x G 

T: Tempo operacional global (Disponibilidade) = E / C 

M: Índice de velocidade operacional = I / J 

N: Índice de tempo operacional efetivo = F / E 

L: Índice de performance operacional (Performance) = M x N 

 

OEE = T x L x H x 100 (Nakajima 1990) 
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 Manutenção autónoma 

O objetivo da manutenção autónoma passa por promover o conceito “Da minha máquina, cuido 

eu”, ou seja, pretende-se incutir no operador a responsabilidade de cuidar do equipamento que 

opera. Pretende-se também que o operador obtenha habilitações técnicas necessárias para 

realizar verificações das condições dos equipamentos e executar algumas tarefas simples de 

manutenção. Deste modo, além de se obter operadores mais familiarizados com os 

equipamentos que diariamente operam, liberta-se também a equipa de manutenção de trabalhos 

de baixo valor acrescentado, libertando-a para executar tarefas de maior valor acrescentado. 

Segundo (Nakajima 1990) existem sete passos na manutenção autónoma: 

1. Limpeza inicial; 

2. Eliminar os pontos problemáticos de difícil acesso; 

3. Elaboração de normas de limpeza, inspeção e lubrificação; 

4. Inspeção geral; 

5. Inspeção autónoma; 

6. Reorganização e padronização; 

7. Consolidação da manutenção totalmente autónoma. 

 

 Gestão de Stocks na produção 

Stock, ou inventário, é um conjunto de artigos destinados a futura aplicação ou venda. Estes 

podem ser produtos finais, em curso de fabrico, componentes, matérias primas ou peças de 

reserva. Geralmente, os stocks estão em armazéns e vão sendo consumidos de acordo com as 

necessidades. Existem quarto motivos possíveis para uma empresa manter stocks (Marques 

2015): 

1. Motivo de transação: facilitar o sincronismo entre o momento em que surge a 

necessidade com o momento em que o produto fica disponível; 

2. Motivo de precaução: absorver flutuações da procura e do prazo de entrega; 

3. Motivo de processamento: absorver o tempo que a produção demora a fabricar um 

produto; 

4. Motivo de especulação: aproveitar oportunidades de lucro através de flutuações de 

preços. 

O objetivo da gestão de stocks envolve a determinação de três decisões principais: 

 Quanto encomendar; 

 Quando encomendar (ou fabricar); 

 Quantidade de stock de segurança se deve manter para que cada artigo assegure um 

nível de serviço satisfatório para o cliente. 

A gestão de topo está frequentemente mais interessada no montante total investido em 

inventário e no nível de serviço assegurado para a carteira de produtos do que no controlo 

individual de cada referência. Assim, os esforços do gestor devem concentrar-se nos artigos 

capazes de gerar mais proveitos. A técnica mais usada para diferenciar estes artigos é a Análise 

de Pareto, também conhecida como Curva ABC (Pinto 1999) (ver Figura 8). 
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Figura 8 - Curva ABC. Fonte: (Vargas) 

A Análise de Pareto consiste em atribuir a cada produto uma classificação de A, B ou C de 

acordo com a sua capacidade de gerar proveitos para a organização. A Classe A, ou Fast 

Movers, compreende os cerca de 20% dos produtos capazes de gerar 80% do volume. É nestes 

produtos que se devem concentrar esforços, garantindo um controlo mais cuidado e contínuo. 

Por outro lado, as referências C, ou Slow Movers, correspondem a uma percentagem muito 

pequena do consumo, e deve-se, portanto, adotar modelos simples e eficazes de gestão do stock 

ou, se possível, evitar constituir stock (make-to-order). 

Porque o seu desempenho tem reflexos imediatos nos resultados comerciais e financeiros da 

empresa, a gestão de stocks é uma área crucial na administração de empresas. Segundo (Guedes 

2006), existem três categorias principais de custos associados à constituição de stock: 

 Custo de aprovisionamento  

Esta categoria de custo é composta pelo custo do material adquirido, valor pago ao 

fornecedor pela compra de uma quantidade Q do artigo, e pelo custo do processo de 

aquisição, o que inclui as despesas burocráticas e contabilísticas, os transportes, a receção 

e a arrumação do material: 

𝐶. 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣. (𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙) = 𝐹0 ×
𝑑

𝑄
+ 𝐶 × 𝑑 

Onde, 

𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑄 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 

𝐶 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 

 Custo de posse 

Nesta categoria de custos estão incluídas as despesas financeiras e de manutenção e as 

desvalorizações. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒 = 𝐹1 × (𝐶 × 𝑆) 

Onde, 

𝑆 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑀é𝑑𝑖𝑜 

𝐹1 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒 

 

 Custo de rutura de stock 
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Incorre-se num custo de rutura de stock sempre que um artigo é necessário e não existe para 

entrega imediata. Essa rutura pode causar perda de vendas, deterioração da imagem da 

empresa, perturbações na produção, aprovisionamento de urgência, etc. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐹2 × 𝑛𝑟 

Onde, 

𝑛𝑟 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 

Tendo em conta estes custos é possível verificar que existem objetivos conflituosos na 

Gestão de Stocks. Se, por um lado, stocks elevados permitem melhor serviço ao cliente, 

menor risco de rutura e maior eficácia, um nível mais baixo implica custos de posse e 

aprovisionamento mais baixos, e maior e melhor controlo. Assim, se se aumentar o nível de 

stock, os custos de posse aumentam proporcionalmente, mas usufruindo de potenciais 

descontos de quantidade e economias de escala, consegue-se uma diminuição do preço de 

venda (ver Figura 9). A quantidade ótima de encomenda é, portanto, dada pelo 

balanceamento destas duas curvas, de modo a minimizar o custo total de constituição de 

stock. 

 

Figura 9 - Trade-off entre os custos associados a stocks e a quantidade encomendada. Fonte: (Marques 2015). 

 

 Normas de Reaprovisionamento 

Um dos factores principais que levam as organizações a constituir stock é a possibilidade dessa 

mesma organização poder produzir artigos em lotes de quantidade económica. As organizações 

que usam lotes de quantidade económica, fazem no sentido de manter um stock de artigos mais 

ou menos regular, artigos esses, que têm uma procura constante e independente. Os lotes de 

quantidade económica são estabelecidos por estas normas de reaprovisionamento para artigos 

com procura independente.  

As normas de reaprovisionamento aqui elencadas assumem uma procura conhecida e constante, 

o que significa que o número de artigos a produzir e o tempo entre o processamento de 

encomendas não sofrem variação. Assim, o controlo do nível de inventário exige não só a 

determinação da quantidade necessária para reposição de stock, mas também a frequência de 

encomenda. Estas duas variáveis estão diretamente relacionadas com a procura e o lead time 

(prazo de entrega do fornecedor), que raramente são conhecidos com exatidão. Portanto, é 

necessário implementar um modelo de controlo de stocks avançado nestes casos. Existem dois 

métodos que fundamentam as filosofias pull na presença de procura contínua: Revisão Contínua 

e Revisão Periódica. Em casos reais, podem ser aplicados qualquer um destes métodos ou uma 

combinação dos dois (como o método Min-Max). 
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Segundo o Método de Revisão Contínua, uma encomenda de quantidade económica Q é 

colocada sempre que o nível de stock atinge o nível de reposição R, pelo que o nível de 

inventário é continuamente monitorizado (Ballou 1992). A quantidade económica Q pode ser 

calculada de duas formas distintas tendo em conta o método pela qual é obtido. No caso de o 

produto ser encomendado, a quantidade económica é calculada pela formula de Wilson: 

𝑄𝑊 = √
2 × 𝐹0 × 𝑑

𝐹1 × 𝐶
 

Na situação em que a encomenda é feita à produção, os artigos são entregues no armazém à 

medida que vão sendo produzidos. Assim, a quantidade económica de produção será: 

𝑄𝑝 = √
2 × 𝐹0 × 𝑑

𝐹1 × 𝐶 × (1 − 𝑑
𝑝⁄ )

 

A frequência de encomenda é dada pelo nível de reposição do stock, isto é, a quantidade até à 

qual o nível de stock pode descer sem desencadear uma ordem de reposição. Uma vez que, 

habitualmente, decorre um período de tempo entre a encomenda e a disponibilização dos 

materiais em armazém, o nível de reaprovisionamento R deve cobrir o consumo d que ocorre 

nesse período de tempo L (ver Figura 10). 

 

Figura 10 - Método de Revisão Contínua. Fonte: (Marques 2015). 

O nível de reaprovisionamento R para que não haja rutura é obtido através da seguinte equação: 

𝑅 = 𝐿 × 𝑑 

(Ballou 1992) defende que, de modo a assegurar que o modelo de revisão contínua funciona, a 

ordem de reposição deve ser gerada tendo por base o nível de stock nominal. Este stock é 

composto pelas existências em armazém e as encomendas pendentes subtraindo as reservas para 

sair.  

Apesar de o Método de Revisão Contínua permitir um controlo preciso sobre cada referência 

em stock, reduzindo o risco de rutura de stock e agilizando o processamento do fornecedor 

através de encomendas de quantidade fixa, este apresenta, ainda assim, algumas desvantagens. 

De facto, este sistema de controlo requer uma manutenção correta da informação relativa a 

stocks em cada instante, que, apesar de ser facilitada pelos sistemas de informação atuais, em 

algumas situações pode não ser economicamente viável. 

No caso do Método da Revisão Periódica, o stock nominal é revisto a intervalos de tempo 

fixos T’, encomendando-se então a diferença entre um nível de enchimento R’ e o stock nominal 

encontrado Y (ver Figura 11). 
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Figura 11 - Método de Revisão Periódica. Fonte: (Marques 2015). 

Neste caso, as equações que regem a tomada de decisão são: 

Período económico de revisão: 

𝑇′ =
𝑄𝑝

𝑑
 

Nível de enchimento: 

𝑅′ = (𝑇′ + 𝐿) × 𝑑 

O mundo real é incerto, portanto, os pressupostos dos modelos determinísticos nem sempre se 

verificam. Geralmente, há flutuações quer no prazo de entrega, quer na taxa de consumo e, em 

consequência, no fim de cada ciclo poderá haver rutura ou excedente de stock. Assim, torna-se 

imperativo a constituição de um stock de segurança para proteção contra eventualidades (ver 

Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Flutuações que influenciam o stock de segurança. Fonte: (Guedes 2006). 

 

Um nível de stock de segurança demasiado baixo levará ao aumento de ruturas, ao passo que 

um nível demasiado alto aumentará os custos associados ao seu armazenamento. Assim, é 

imperativo encontrar um stock de segurança ótimo que minimize a soma dos custos de posse e 

de rutura. A determinação do stock de segurança ótimo obriga à definição do valor de F2 (custo 

associado a uma rutura), o que nem sempre é fácil de estimar. 
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Apesar de terem sido desenvolvidos modelos estatísticos que pretendem otimizar o valor do 

stock de segurança associado à incerteza tanto na procura como no prazo de entrega, na prática 

as decisões estratégicas das organizações sobrepõem-se. Tendo em conta que os custos 

associados às ruturas de stock são difíceis de calcular, os stocks de segurança são geralmente 

dimensionados através da especificação de medidas de nível de serviço, tais como a 

probabilidade de rutura de stock por encomenda. 

Em artigos de grande movimento, a procura no prazo de entrega tende a seguir uma distribuição 

normal. Neste caso, o valor do stock de segurança pode ser calculado através da seguinte 

equação: 

𝑠𝑠 = 𝑧�̃� 

Onde, 

𝑧 = 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

�̃� = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

Com o acrescento do stock de segurança no método da revisão contínua e no da revisão 

periódica, o nível de reaprovisionamento deverá ser acrescentado ao valor do stock de 

segurança. 
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3 Caso de Estudo 

Tal como apresentado no primeiro capítulo, o seguinte trabalho visa o estudo de uma área 

produtiva de aglomeração de cilindros de cortiça. Este capítulo está subdividido em dois 

capítulos. O primeiro referente a uma análise no terreno do funcionamento da linha, onde o 

foco principal passou por aumentar a eficiência da mesma. No segundo subcapítulo fez-se um 

estudo à gestão de stocks de produto final da linha previamente descrita. 

 

 A matéria prima: Cortiça 

O Grupo Amorim é atualmente o líder destacado no setor da cortiça a nível mundial, 

contribuindo como nenhum outro player para a sustentabilidade e para a inovação da fileira (A 

arte da cortiça  2014). Com este panorama, torna-se essencial abordar a relação da cortiça com 

este grupo no presente trabalho. O grupo Amorim é responsável por 35% da transformação 

mundial de cortiça. Apesar de obter a sua matéria-prima de vários países da bacia mediterrânea 

como Espanha, Argélia, Tunísia e Marrocos, é de Portugal que o Grupo extrai a maior parte da 

sua cortiça. Os 736 mil hectares de montado em Portugal são responsáveis por cerca de 50% da 

produção mundial de cortiça.  

Árvore nacional desde 2011, o sobreiro é capaz de produzir cortiça a cada nove anos garantindo 

uma produção de matéria-prima previsível e continuada. Por se tratar de uma árvore de grande 

longevidade, o sobreiro promove como nenhuma outra o armazenamento de carbono durante 

períodos muito longos (A arte da cortiça  2014). O montado português tem a capacidade de 

reter cerca de 5 milhões de toneladas de CO2 por ano. 

 

Figura 13 - Vista de corte de um tronco de sobreiro. Fonte: (Pereira 2013). 

É com o descortiçamento, processo de separação da cortiça do sobreiro, que se inicia o ciclo de 

vida da cortiça enquanto matéria-prima. O sobreiro está apto para o primeiro descortiçamento 

quando atinge 25 anos de idade e é descortiçado a cada 9 anos. Um sobreiro pode ser 

descortiçado entre 15 a 18 vezes ao longo da sua vida. O descortiçamento é um processo manual 

que requer mão-de-obra experiente e muito cuidada de forma a não danificar a casca, nem a 

árvore, sendo consequentemente um trabalho bem remunerado (ver Figura 13). 

Depois do descortiçamento é crucial deixar a cortiça repousar ao ar livre para estabilizar e 

maturar. Esta deve adicionalmente ser empilhada segundo regras rigorosas do Código 

Internacional de Práticas Rolheiras (CIPR), devendo ser empilhada sob materiais que não 

contaminem a cortiça e durante um período nunca inferior a seis meses. 

A cortiça é um material único que apresenta um conjunto de características que mais nenhum 

material consegue reunir, tornando-a num material extremamente interessante para inúmeras 

aplicações.  

São as seguintes algumas das virtudes reconhecidas da cortiça: 

 Excelente capacidade de isolamento térmico e acústico; 

 Impermeabilidade a líquidos e gases; 

Cortiça 

Entrecasca 

Lenho 
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 Ótima resistência ao fogo e altas temperaturas; 

 Elevada resistência ao atrito; 

 Excelente elasticidade e compressibilidade; 

 Boa resiliência; 

 Altamente leve e flutuante; 

 Hipoalergénica; 

 Confortável; 

 Suave ao toque. 

A área da trituração da ACC recebe e trabalha vários tipos de matérias-primas. Estas podem 

provir da indústria rolheira, reaproveitando o que esta não utiliza, ou diretamente do montado, 

aproveitando a cortiça sem qualidade suficiente para a indústria rolheira. Na Figura 14 são 

apresentados os tipos de matérias-primas trabalhados pela ACC. 

 

Figura 14 - Tipos de matéria-prima (Fonte: (AMORIM 2014)) 

Após a trituração destas matérias-primas obtêm-se vários produtos, que podem ser consumidos 

internamente ou comercializados diretamente. Os produtos apresentam granulometrias e 

densidades diferentes, podendo mais tarde ser combinados induzindo ao produto final 

diferentes propriedades para diferentes aplicações. Na Figura 15 são apresentados os diferentes 

produtos produzidos pela trituração. 
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Figura 15 - Produtos produzidos pela trituração. Fonte: (AMORIM 2014). 

 

 Linha de aglomeração CL 

3.2.1 Contextualização 

A linha de aglomeração CL é, devido à complexidade do seu processo, a linha com maiores 

dificuldades em cumprir a sua carteira de encomendas semanal. Assim, é necessário que esta 

linha trabalhe em 3 turnos diários durante 24 horas e também na maioria dos fins-de-semana. 

Tomando como exemplo o ano de 2015, a linha trabalhou cerca de 229 dias, dos quais 184 são 

dias úteis e 45 são Sábados, Domingos ou feriados. Deste modo é necessária uma análise aos 

seus processos de modo a aumentar a sua taxa de produção, evitando assim a necessidade de 

recorrer a horas extraordinárias. 

A linha CL aglomera grânulos de cortiça com um aglutinante e água. Ou seja, esta linha apenas 

produz os chamados cilindros “brancos” ou puros e não cilindros de cortiça com borracha. 

Existem dois tipos de moldes na linha CL que podem produzir cilindros de diferentes 

dimensões. 

 Moldes altos (ø 1100 mm) 

Devido às exigências do mercado estes moldes praticamente não são utilizados. São capazes de 

produzir produtos com alturas de 51”, 54”, 56”, 60”, 62” e 70”. No entanto, apenas são 

utilizadas as alturas 56”, 60” ou 62”. Além da diminuta procura, estes moldes apenas podem 

ser produzidos de um dos lados da linha devido à sua envergadura, reduzindo assim a 

produtividade da linha para metade. 

 Moldes normais (ø 1100 mm) 

Cerca de 99% dos cilindros da linha CL são produzidos nestes moldes. Tal como os moldes 

antigos, estes são fabricados em ferro. Estes moldes permitem produzir referências com alturas 

de 36”, 39” (1 m), 43”, 48”, 50” e 54” (ver Figura 16). 

Deste modo é possível produzir referências com a mesma mistura, mas com dimensões 

diferentes dependendo das necessidades do cliente. As alturas indicadas nos moldes não 

correspondem de facto à realidade. Estas são relativamente maiores de modo a que quando 
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laminadas apresentem as dimensões especificadas pelo cliente. As sobras daí resultantes são 

novamente enviadas para a trituração, para voltarem a entrar no sistema. 

 

Figura 16 - Moldes normais 

Um cilindro de cortiça é usualmente composto por dois tipos de triturado de cortiça, um 

aglutinante e água. Tal como abordado no primeiro capítulo, a cortiça pode ter granulometrias 

e densidades diferentes. Usualmente num cilindro são utilizados dois tipos de triturado de 

cortiça com granulometrias e densidades semelhantes. Deste modo torna-se possível 

desenvolver materiais homogéneos, mas com propriedades diferentes permitindo uma vasta 

possibilidade de aplicações. 

De modo a melhor analisar a linha produtiva, segmentou-se esta em três fases principais (ver 

Figura 17): 

 Mistura e moldação; 

 Cozimento e arrefecimento; 

 Desmoldagem. 

 

Figura 17 - Plano macro da linha CL. A amarelo estão representadas as matérias primas e a verde o produto final 

(cilindros de cortiça) 

Na primeira fase, mistura e moldação, as matérias primas são carregadas para um misturador 

no primeiro andar da linha produtiva. Os triturados de cortiça provêm de sete silos adjacentes 

à linha (ver Figura 18), de Big Bags ou de outras zonas de silos da fábrica. Estes silos, com 

capacidade para 60 m3 de cortiça, são abastecidos pela área dos triturados da fábrica. Em 

alternativa, os triturados de cortiça podem ser fornecidos em Big Bags de 2,5 m3 de capacidade. 

Esta situação ocorre no caso dos triturados menos utilizados e no caso do triturado ser produzido 

por fornecedores externos. 
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Figura 18 - 7 silos adjacentes à linha CL 

Daqui o triturado é descarregado para uma balança que pesa a quantidade necessária de triturado 

antes de a enviar para a linha CL. Quando a balança atingir o peso necessário a cortiça é 

descarregada para uma tolva e aspirada para o início da linha de produção no segundo andar. A 

aspiração pode ser efetuada com um tipo de triturado de cada vez, ou com os dois em 

simultâneo. Quando ambas as tolvas ficam vazias, inicia-se um tempo de limpeza para garantir 

que não existe triturado na tubagem de transporte, evitando assim que a mistura tenha 

quantidade de triturado diferentes do necessário. A linha CL é composta por dois misturadores 

paralelos (A e B). Assim, quando um lado termina o seu abastecimento, o transporte inicia-se 

para o lado oposto. No topo da linha CL existem duas balanças que confirmam novamente o 

peso do triturado, evitando assim que este se perca durante o transporte. 

Após a confirmação das balanças, o triturado é descarregado para o misturador. Este misturador, 

com capacidade para 0.93 m3 de matéria prima, inicia a fase de mistura durante um período pré-

definido que varia consoante a referência a produzir. O aglutinante e a água vão sendo injetados 

durante o período de mistura em quantidades pré-definidas. Este aglutinante é carregado a partir 

de um reservatório com cerca de 1000 kg de capacidade. Este reservatório é encomendado a 

uma empresa externa existindo sempre dois na linha CL (um para cada misturador). A água 

provém da rede interna de abastecimento, passando antes por um sistema de filtragem. 

Findo o tempo de mistura, esta é libertada para o molde que se encontra no piso térreo da linha. 

Cada cilindro é carregado com três a seis misturas dependendo da referência que se pretende 

produzir. Entre cada carregamento, a mistura é prensada. Apesar da linha trabalhar com dois 

misturadores, esta apenas utiliza uma prensa que se encontra entre os dois misturadores no piso 

térreo. Assim, enquanto um molde é carregado com a mistura, o molde oposto é prensado. A 

movimentação dos moldes está a cargo de um slide automático. Antes da ultima prensagem é 

colocado o tampo do molde na prensa. Quando a prensa se encontra em posição, o operador 

coloca quatro pregos para fixar o tampo na posição desejada, e a primeira fase fica assim 

completa. Na Figura 19 é possível observar uma vista frontal da primeira fase do processo com 

os equipamentos descritos acima. 
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Figura 19 - Vista frontal da primeira fase de produção 

Na fase seguinte, cozimento e arrefecimento, o molde é sujeito a temperaturas de cerca de 

135ºC dentro de uma estufa durante 4 a 6 horas dependendo da referência. Aqui, os cilindros 

são cozidos para polimerizar o aglomerante. Existem três estufas paralelas com 15 metros de 

comprimento adjacentes à zona de mistura e moldação. Cada estufa tem capacidade para 12 

moldes. O transporte dos moldes fora das estufas está a cargo de 4 chariots automáticos e dentro 

das estufas existe um arrasto que movimenta todos os moldes em simultâneo. Após saírem do 

forno, os moldes, que apresentam temperaturas a rondar os 70º C, são colocados a arrefecer 

numa das cinco linhas de arrefecimento. De um modo geral, as primeiras quatro linhas são 

utilizadas para os moldes normais, enquanto a quinta linha é utilizada para os moldes grandes. 

Aqui, estes arrefecem ao ar durante cerca de 3 horas. Cada linha de arrefecimento tem 

capacidade para 14 moldes (ver Figura 20). 

 

Figura 20 - Vista aérea das estufas e linhas de arrefecimento 

Seguidamente, e à medida que são necessários, os moldes avançam para a fase final do 

processo, a desmoldagem. Aqui o cilindro é extraído do seu molde com o auxílio de um extrator 

hidráulico. Antes do processo iniciar, o operador tem que tirar os pregos de fixação do tampo e 

colocar cavilhas no seu lugar. O objetivo destas cavilhas é evitar que a mistura se perca quando 

o cilindro é prensado. Durante o processo, o operador marca a referência do cilindro (ver Figura 

21), bem como a data em que iniciou a sua produção e o turno responsável. Por fim, este é 

colocado num tapete com capacidade para 10 cilindros enquanto aguarda o seu transporte para 

o armazém de produto acabado. Após a extração do cilindro do seu molde é aplicado um 
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desmoldante às paredes do misturador, e este é recolocado na linha de mistura e moldação A 

ou B. Sempre que são produzidos dois moldes na primeira fase é necessário extrair outros dois 

para não haver escassez de moldes no início de cada produção.  

 

Figura 21 - Operador a marcar o cilindro durante a desmoldagem 

 

3.2.2 Análise e diagnóstico 

No ano de 2015, a linha CL produziu 186 diferentes referências. Assim, procedeu-se à análise 

ABC de modo a selecionar apenas as mais representativas com base na sua produção (ver Figura 

22). 

 

Figura 22 - Curva ABC das referências produzidas 

Apesar da desproporcionalidade entre a proporção de referências produzidas e a percentagem 

de produção se verificar, o Princípio 80-20 não se aplica rigorosamente. De facto, cerca de 11% 
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das referências correspondem a 80% da produção anual. Partindo da análise ABC foram 

selecionadas, pela sua relevância, 6 referências da classe A (ver Anexo B). Além da sua 

relevância, também se teve em atenção analisar produtos de granulado fino (A, C, D) e produtos 

de granulado médio (B).  

Após compreender o funcionamento da linha produtiva, foi necessário analisar cada uma das 

suas fases para perceber qual era a que apresentava menor cadência, sendo por isso designada 

de gargalo. 

A fase de mistura e moldação é, de facto, a que apresenta maior grau de complexidade nos 

seus processos, por envolver várias operações que decorrem em simultâneo. Em primeiro lugar, 

foi necessário desenvolver um fluxograma para melhor analisar a ordem das operações (ver 

Anexo A). Na Tabela 1 são apresentados o tempo médio e desvio padrão de cada uma das 

operações. 

Tabela 1 - Tempo das operações (Fase 1) 

Operação Manual? 
Depende da 
referência? 

Média 
(s) 

Desvio 
Padrão (s) 

Carregamento   S 101,95 9,36 

Descarga Balança - Misturador     13,34 2,20 

Mistura   S 90,00 20,00 

Descarga Misturador - Molde     30,79 0,47 

Deslocação (Slide)     14,24 0,25 

Prensagem   S 69,55 8,16 

Última prensagem S S 124,45 9,18 

Colocar tampo    26,33 1,82 

Descida da prensa  S 50,24 9,50 

Colocar pregos S   25,50 3,69 

Subida da prensa  S 22,38 0,94 

Movimentar caixa + retirar molde      28,56 0,20 

Ordem de início de descarga S   1,48 0,36 

A última prensagem e a ordem de início de descarga são as únicas operações que necessitam de 

intervenção do operador na primeira fase. Esta última antecede a primeira descarga do 

misturador A e do misturador B. Com esta ordem, o operador garante que o molde onde se irá 

produzir o cilindro está vazio e pronto a utilizar. 

Após a obtenção dos tempos de cada operação, tornou-se possível a obtenção da cadência da 

primeira fase de produção. Como esta varia de referência para referência, e devido à 

complexidade da linha, desenvolveu-se uma ferramenta para facilitar estes cálculos. Definiu-se 

um ciclo de produção como sendo o momento em que o molde é colocado em posição na linha 

A, até ao momento em que este é retirado e é colocado o seguinte. Sendo as duas linhas 

idênticas, o tempo de ciclo na linha B é igual ao tempo de ciclo na linha A, apesar de ter um 

início e fim em momentos diferentes. Assim, num ciclo produtivo a linha produz dois cilindros 

e a cadência será por isso dois a dividir por tempo de ciclo: 

𝐶𝑎𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
2

𝑇𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Analisando o fluxograma da linha CL é possível constatar que existe dependência entre ciclos. 

De facto, a primeira descarga do lado A do ciclo N+1 e a última prensagem do lado B do ciclo 

N devem ser coordenadas de modo a permitir a deslocação do slide. Tendo em conta que a 

última prensagem é um processo bastante mais demorado em relação a uma prensagem normal 

(cerca de 79%), é bastante usual este processo gerar atrasos. Assim, de modo a considerar o 
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processo em regime estacionário, calculou-se a cadência para o primeiro ciclo onde os atrasos 

não se acumulavam. O processo tende a estabilizar no segundo ciclo. 

A Tabela 2 apresenta a cadência de cada uma das referências analisadas tendo em conta os 

tempos por operação obtidos. No entanto, as cadências obtidas em 2015 são por norma 

inferiores a estes valores. Isso deve-se essencialmente às microparagens da linha e aos tempos 

de comutação entre as operações automáticas, que não foram considerados na análise efetuada. 

Tabela 2 - Cadência da primeira fase por referência 

Referência 
Qtd. 

Produzida 
Cadência 

Cl/hr 

B – 40” 6274 11,17 

B – 48” 5059 8,66 

C – M 2250 6,61 

C – 48” 1740 6,32 

D – 54” 886 5,34 

A – 48” 349 5,60 

 

A fase de cozimento e arrefecimento é composta apenas por duas operações. A primeira, o 

tempo de estufa, pode variar entre 4 a 6 horas dependendo da referência e a segunda, o 

arrefecimento ao ar, pode-se considerar constante e igual a 3 horas para as referências 

analisadas. Este tempo pode ser maior caso o operador considere que o molde ainda não se 

encontra à temperatura ideal. No entanto, não existe nenhum termómetro na linha e o operador 

através da sua experiência é que decide se o molde está pronto ou não. As cadências das 

operações da segunda fase são apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Cadência da segunda fase 

Operação 
Nr. de estufas 

/ linhas 
Capacidade por 

estufa / linha 
Referência 

Tempo por 
cilindro (h) 

Cadência 
(Cl/hr) 

Tempo de estufa 3 12 

B – 40” 4 9,00 

B – 48” 4 9,00 

C – M 5 7,20 

C – 48” 5 7,20 

D – 54” 5 7,20 

A – 48” 4 9,00 

Arrefecimento ao ar 4 14 Todas 3 18,67 

De notar que a quinta linha de arrefecimento não foi considerada nesta análise, pois essa apenas 

é utilizada nos moldes grandes. É assim possível concluir desde já que esta fase da linha 

apresenta uma cadência menor do que a primeira fase para a referência B – 40” e uma cadência 

muito idêntica no caso do B – 48”. 

A ultima fase do processo, a desmoldagem, é a fase que exige maior intervenção por parte do 

operador da linha. Além da limpeza do molde, o operador necessita marcar o cilindro produzido 

antes de este ser colocado no tapete de produto acabado. Este processo, como vai ser possível 

constatar mais à frente, é o que apresenta uma cadência maior, sendo por isso executado na 

medida do necessário por parte do operador. A Tabela 4 apresenta os tempos por operação da 

terceira fase: 
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Tabela 4 – Tempos por operação da terceira fase 

 

Operação Manual? Média (s) 
Desvio 

Padrão (s) 

Retirar cilindro (Fase 1)   24,50 0,68 

Limpeza do tampo S 16,01 4,74 

Retirar cilindro (Fase 2)   12,76 0,33 

Retirar tampo + Retirar 
cilindro 

  92,50 0,71 

Aspirar molde S 8,74 0,69 

Tendo em conta os tempos obtidos, a cadência desta fase é 23.3 Cl/hr. Tal como previsto, esta 

fase é a que apresenta uma cadência maior, não sendo por isso considerada um gargalo. 

Através desta análise é possível concluir que a primeira fase é o maior gargalo da linha 

produtiva. No entanto, no caso da produção da referência B - M, o gargalo está na segunda 

fase e em especial no tempo de estufa. Como é a primeira fase que apresenta maior potencial 

de melhoria, é nesta fase que se focou o presente estudo.  

Concluído o diagnóstico no chão de fábrica aos tempos de cada fase e respetivas operações, 

analisou-se os tempos improdutivos de 2015. Estes tempos foram consultados no sistema de 

informação da empresa. Em primeiro lugar fez-se uma análise ABC aos tempos improdutivos 

para analisar quais os mais relevantes (ver Figura 23). 

 

Figura 23 – Análise ABC aos tempos improdutivos em 2015 

Neste caso, o Princípio 80-20 está longe de ser uma realidade. Existe uma série de causas que 

geram idênticos tempos improdutivos. Assim, na análise aos tempos improdutivos decidiu-se 

analisar as causas que representam 90% dos tempos improdutivos (ver Tabela 5). 
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Tabela 5 - Causas mais representativas 

Causa 
Tempo 

improdutivo (h) 
% 

acumulada 

Mudança de SÉRIE 442,32 20,51% 

Limpeza regular do posto trab. 280,27 33,51% 

Limpeza geral 243,93 44,83% 

Intervenção para MELHORIA 198,03 54,01% 

Outros Serviços 185,87 62,63% 

Avaria ELÉCTRICA 179,75 70,97% 

Falta de matéria prima CORTIÇA 134,42 77,20% 

Formação 130,95 83,28% 

Avaria MECÂNICA 130,40 89,32% 

A mudança de série implica uma limpeza à linha, e juntamente com a limpeza regular do 

posto de trabalho e a limpeza geral, estas representam 44,83% dos tempos improdutivos da 

linha. Assim sendo, a redução do tempo despendido nestas limpezas assume uma importância 

fulcral para aumentar a disponibilidade da linha. As intervenções para melhoria, outros 

serviços e a formação são processos necessários ao bom funcionamento da linha, e não devem 

por isso ser reduzidos. A falta de matéria prima (cortiça) é um problema com implicações em 

várias áreas da fábrica. Como existem várias linhas a necessitar desta matéria-prima, por 

vezes a trituração não tem capacidade de abastecer o tipo de cortiça desejado a cada uma das 

linhas. Além disso, por vezes a cortiça que não é produzida na ACC tem atrasos no seu 

transporte. Isto implica uma mudança de série a produzir de acordo com o mapa de 

planeamento semanal, ou um tempo de espera para que a cortiça necessária seja carregada nos 

silos adjacentes à linha. Para reduzir este tempo improdutivo é necessária uma análise ao 

planeamento geral da fábrica para conciliar as necessidades diárias de cada linha e garantir 

também que a trituração e as encomendas têm capacidade suficiente para estas necessidades. 

Dos equipamentos mais representativos ao nível das avarias, os equipamentos gerais 

(secretárias, lâmpadas, etc.) não são tão relevantes para a produtividade da linha, nem exigem 

uma manutenção preventiva, logo não é necessária uma atenção especial. 

No caso das avarias consultou-se os dados relativamente a 2015 no sistema de informação da 

empresa para cada avaria reportada pelos operadores. Numa primeira análise aos dados 

recebidos notou-se que existe alguma dificuldade por parte dos operadores em submeter as 

avarias de forma correta. Muitas vezes a descrição da avaria nada tinha que ver com o 

equipamento ao qual era atribuído a avaria. Muitos dos equipamentos, especialmente do 

transporte de cola e de cortiça, não têm um código atribuído ou o código esta inelegível. 

Assim, torna-se prioritário uma marcação física destes equipamentos de modo a facilitar a 

introdução de pedidos de intervenção à equipa de manutenção por parte dos operadores da 

linha. Após a filtragem efetuada às avarias em 2015 efetuou-se novamente uma análise ABC 

para perceber quais os grupos de equipamentos que avariam com maior frequência e geram 

tempos improdutivos (ver Figura 24). 
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Figura 24 - Curva ABC das avarias em 2015 

Novamente, o Princípio 80-20 não se aplica rigorosamente, pois cerca de 32,96% dos grupos 

de avarias reportados representam 80% das avarias ocorridas. Na Tabela 6 são apresentados 

estes grupos de equipamentos. A razão pela qual algumas avarias não geram tempos 

improdutivos prende-se com o facto de as ações corretivas poderem ser executadas durante 

um período de limpeza ou ao fim de semana, não sendo, portanto, contabilizadas como tempo 

improdutivo. Para efeitos de cálculos, apenas foram consideradas as que de facto geravam 

tempos improdutivos. 

Tabela 6 - Grupos de avarias mais representativos 

Grupo de Equipamento 
Nr. De 

ocorrências 
Gera tempo 
improdutivo 

%Acum 

Chariot 49 46 14% 

Manipuladores 40 38 26% 

Cola 41 37 38% 

Estufas 43 32 48% 

Balanças 33 29 57% 

Aglomeração Cilindros (Geral) 27 24 64% 

Misturadores 22 21 70% 

Silos (aspiração) 20 19 76% 

Prensa 14 10 80% 

Após a análise aos tempos da linha e aos tempos improdutivos, fez-se uma análise no chão de 

fábrica às microparagens. Esta análise, muitas vezes menosprezada numa linha produtiva, 

pode produzir resultados interessantes, uma vez que estas paragens não são relevantes o 

suficiente para serem consideradas tempos improdutivos, mas no caso de ocorrerem 

repetidamente geram atrasos significativos. 

Assim, procedeu-se à contagem destas microparagens durante 10h de operação sem que 

houvesse intervenção direta no decorrer normal de funcionamento da linha (ver Tabela 7). 
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Tabela 7 - Análise as microparagens 

Tipo de problema 
Tempo 
total (s) 

% do tempo 
de análise 

Operacional 1175 3,26% 

Mecânico 212 0,59% 

Sistema Informático 780 2,17% 

Elétrico 50 0,14% 

TOTAL 2217 6,16% 

Através desta análise é possível concluir que as microparagens têm um peso muito reduzido 

no funcionamento normal da linha. Isso deve-se ao facto de a linha operar com dois 

operadores que rapidamente podem solucionar um problema que possa surgir e também pelo 

nível elevado de automação da linha. 

 

3.2.3 Implementação operacional 

Neste subcapítulo serão apresentadas as oportunidades de melhoria identificadas, das quais 

algumas foram efetivamente implementadas. Estas sugestões surgiram após a análise e 

diagnóstico no chão de fábrica e com o auxílio de documentos do sistema de informação da 

empresa descritos no subcapítulo anterior. 

 

Planos de manutenção autónoma 

Tal como analisado no capítulo 3.1.2, as avarias, tanto elétricas como mecânicas, são das 

principais causas de tempos improdutivos da linha CL. Assim, torna-se relevante uma análise 

cuidada às avarias ocorridas por grupo de equipamentos (Tabela 6). Após esta análise, em 

conjunto com a equipa de manutenção e tendo em conta o horizonte temporal disponível, 

decidiu-se criar planos de manutenção autónoma para a prensa e para as estufas. 

Estes planos de manutenção são extremamente relevantes para o melhor funcionamento da 

linha. Através dos dados do sistema informático da empresa foi possível concluir que, em 2015, 

foram lançados 1,6 pedidos à manutenção por dia, sendo que 1,4 foram indicados como gerando 

tempos improdutivos. O objetivo da manutenção autónoma passa por reduzir este valor 

drasticamente com o mínimo custo possível. 

Pelo facto da linha CL gerar muito pó de cortiça no seu processo produtivo, os equipamentos 

são sujeitos a ambientes muito agrestes, reduzindo a sua vida útil. Incutindo no operador a 

responsabilidade de cuidar do equipamento que opera é possível aumentar a fiabilidade do 

equipamento, libertando inclusive a equipa de manutenção para trabalhos mais técnicos e de 

maior valor acrescentado. 

Assim, decidiu-se criar numa primeira fase planos de manutenção para a prensa e para as 

estufas. Os Chariots, manipuladores e balanças não foram selecionados para esta primeira fase 

por apresentarem uma manutenção mais técnica e exigente. O grupo de equipamentos da cola 

e da aspiração não foram considerados para a manutenção autónoma por serem, à partida, 

equipamentos com uma vida útil menor que a dos restantes, e não necessitarem por isso de 

manutenção autónoma. 

Em conjunto com a equipa de manutenção foram seguidos os sete passos da manutenção 

autónoma (descritos no capítulo 2.6) na criação destes planos de manutenção (ver Anexo C). 

Para melhor compreensão destes planos de manutenção, e em caso de necessidade, foram 

colocadas imagens da linha no verso da folha de modo a facilitar a execução das operações 

necessárias. 
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Standardização dos procedimentos de limpeza 

Cerca de 45% dos tempos improdutivos da linha devem-se ao tempo despendido em 

procedimentos de limpeza. Além da limpeza diária que todos os turnos devem efetuar, sempre 

que existir uma mudança de série é necessário limpar a linha produtiva. 

Existem dois tipos de limpeza de linha: 

 Geral; 

 Ligeira. 

Com a limpeza geral pretende-se uma limpeza a fundo da linha, com especial foco nas pás do 

misturador e no transporte de cortiça. Deve ser executada uma vez por semana e sempre que se 

alterar a produção de granulado grosso para granulado fino, para evitar contaminações neste 

tipo de produto; a limpeza ligeira, mais superficial do que a limpeza geral, deve ser executada 

uma vez por turno e de 20 em 20 cilindros de granulado fino. Pretende-se com esta limpeza 

manter a ordem geral da linha, evitando contaminações nos produtos especialmente nos 

granulados finos que são mais facilmente contaminados. 

Apesar de este processo ser muito moroso, é um processo essencial para garantir a qualidade 

dos seus produtos. A tentativa da sua redução pode causar falhas na qualidade, criando assim 

problemas posteriores bastante dispendiosos. No entanto, de modo a evitar que cada turno 

execute estas tarefas segundo preferências pessoais que normalmente levam a erros, é 

necessário standardizar o trabalho.  

Com este objetivo presente, criou-se um documento dos procedimentos de limpeza (ver anexo 

D). Este documento pretende apoiar o operador na sua rotina diária, sendo bastante simples e 

visual. Pretende-se também que um operador com parca experiência consiga executar esta 

tarefa quando necessário. Este documento destaca-se pela simplicidade em como cada passo é 

descrito e indicado. Estando o documento exposto no local onde a tarefa é executada, permite 

ao operador consultá-lo sempre que necessário, evitando ter que se deslocar ao arquivo para o 

consultar em caso de dúvida. 

 

Caixa de pregos/cavilhas 

No capítulo 3.1.1, aquando da descrição da linha, foi indicado que os operadores devem colocar 

quatro pregos na última prensagem e retirá-los quando o molde for desmoldado. No local onde 

o prego estava colocado deve ser colocado uma cavilha de modo a evitar que durante a 

prensagem se perca a mistura pelo buraco do prego. 

Deste modo, na prensagem retiram-se cavilhas e colocam-se pregos e na desmoldagem o 

processo é simétrico. No entanto, os operadores armazenam a cavilhas e os pregos apenas junto 

a prensa. Assim, quando o operador necessita desmoldar um molde, este retira os pregos do 

molde, desloca-se a prensa colocando numa caixa os pregos e pegando nas cavilhas e volta a 

deslocar-se ao molde para as colocar (ver Figura 25). Cada uma destas deslocações duram cerca 

de 5 segundos, ou seja, quando um operador retira os 4 pregos e coloca as 4 cavilhas, este perde 

em deslocações cerca de 10 segundos. Tendo em conta que em 2015 a linha produziu cerca de 

28214 cilindros, isto implica que no total este desperdício seja de 3,27 dias, ou seja, cerca de 

13,06 horas por operador.  
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Figura 25 - Percurso efetuado pelo operador (à direita: zona de prensagem e à esquerda: zona de desmoldagem) 

Assim, de modo a evitar este muda de movimento, criou-se 4 caixas para serem colocadas 2 

junto à prensa e 2 junto à zona de desmoldagem. Em cada uma destas zonas foram colocadas 

uma caixa de pregos e uma de cavilhas com capacidade para 36 pregos. Quando na zona de 

prensagem a caixa de pregos fica vazia e consequentemente a caixa de cavilhas fica cheia, o 

operador troca as 2 caixas com as caixas da desmoldagem, reiniciando assim o processo. 

Pretende-se assim reduzir este muda de movimento em cerca de 89%. Esta implementação não 

aumenta a produtividade da linha, mas permite ao operador estar mais atento à linha produtiva, 

corrigindo eventuais falhas com maior brevidade. Além disso, esta implementação permite 

também aumentar a ergonomia do operador. 

 

Aspiração central 

Cada vez mais, a ACC pretende reduzir a utilização das pistolas de pressão de ar das suas linhas 

produtivas. Este equipamento é constantemente utilizado durante as limpezas das linhas. Esta 

redução deve-se a motivos de saúde e segurança, mas principalmente por este método não ser 

eficaz na limpeza da linha produtiva. Apesar de reduzir os tempos de limpeza 

significativamente, este não elimina o lixo gerado, mas apenas o espalha. Assim, a linha 

acumula lixo muito rapidamente. 

A solução apresentada é um sistema de aspiração central. Este sistema permite retirar o pó 

definitivamente da linha em vez do espalhar. Esta solução é mais eficaz do que um aspirador 

normal, pois evita que o operador tenha que subir e descer os andares da linha com elevadas 

cargas, aumentando assim a ergonomia e a vontade de executar a tarefa por parte do operador. 

No entanto, esta solução torna o processo de limpeza mais demorado do que com as pistolas de 

pressão de ar. Adicionalmente, a linha gera demasiado pó para tornar este sistema eficaz. Hoje 

em dia, a linha demora menos de um dia a acumular lixo junto ao misturador (fonte principal 

de sujidade). No entanto, está planeado pela empresa trocar de misturadores, em agosto, 

incorporando um sistema de aspiração do pó diretamente no misturador. Estando este sistema 

em funcionamento já se torna possível aspirar a linha e esta manter-se limpa por mais tempo.  

 

Sistema de arrefecimento dos moldes 

Nos meses de verão é usual as temperaturas dentro do espaço produtivo atingirem elevadas 

temperaturas. Isso pode potencialmente aumentar o tempo de arrefecimento dos moldes após 

estes saírem das estufas. Além deste fator, as linhas de arrefecimento encontram-se entre as 

estufas 2 e 3 aumentando ainda mais as temperaturas a que estão sujeitas. Assim, quando a linha 

está a produzir referências rápidas, ou seja, com uma cadência elevada, os operadores correm 

o risco de desmoldar cilindros demasiado quentes, que tendem a expandir quando saem dos 

moldes. Esta expansão reduz a qualidade do produto, podendo inclusive ser rejeitado na 

laminação. 
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Não sendo permitido criar aberturas na cobertura devido a infiltrações e por segurança 

ambiental (o pó de cortiça é inflamável), foi sugerida a instalação de ventoinhas sobre as linhas 

de arrefecimento que permitam uma melhor circulação de ar, potenciando um mais rápido 

arrefecimento dos moldes. 

 

3.2.4 Plano tático 

Tal como descrito no capítulo 3.1.3, foi desenvolvida uma ferramenta de análise da primeira 

fase da linha de produção CL. Esta ferramenta foi inicialmente desenvolvida com o intuito de 

facilitar o cálculo da cadência produtiva desta mesma fase (ver Tabela 2). No entanto, após 

alguns desenvolvimentos, foi incutida na ferramenta a possibilidade de simular alterações à 

linha produtiva que caso contrário iriam implicar paragens na produção diária de modo a testar 

a sua implementação. A ferramenta desenvolvida pode ainda ser utilizada noutras linhas, 

necessitando apenas de incutir o fluxograma da mesma no seu processo de cálculo. Esta 

ferramenta destaca-se ainda pela possibilidade de simular diferentes ciclos produtivos (no caso 

de os ciclos serem dependentes), por permitir simular diferentes referências produzidas na 

mesma linha e ainda por calcular os tempos de espera de cada operação. 

Para tal, foi necessário desenvolver um sequenciamento de cálculo tendo em conta o 

fluxograma da linha CL. Este sequenciamento teria de ser adaptável para cada uma das 

referências da linha, pois além de os tempos de carregamento de cortiça, mistura e prensagem 

variarem consoante a referência a produzir, também o número de prensagens varia. Deste modo 

criou-se uma tabela com os tempos de cada operação que dependem da referência a produzir 

(número de prensagens, tempo de cada prensagem, tempo da última prensagem, tempo da 

mistura e tempo de cada carregamento). A juntar a esta tabela, criou-se uma lista dos tempos 

standard a todas a referências (ver Figura 26).  

 

Figura 26 - Tabela e lista de tempos da fase 1 

Quando o utilizador seleciona a referência que pretende analisar, este inicia um roteiro de 

cálculo onde calcula a duração de cada operação e o intervalo entre operações similares (por 

exemplo, o intervalo entre o primeiro e o segundo carregamento de cortiça para o lado A). A 

ferramenta está dimensionada para calcular um processo com 14 sub-ciclos (sete para o lado A 

e sete para o lado B) de modo a ser possível calcular um ciclo de seis carregamentos, o máximo 

existente na linha, e ainda calcular o primeiro sub-ciclo do ciclo seguinte. Assim, torna-se 

possível obter os atrasos de cada operação que transitam entre ciclos. Utilizando a duração e o 

intervalo entres operações previamente calculado é possível obter um gráfico de Gantt do ciclo 

em análise. Este gráfico permite compreender melhor o sequenciamento das operações durante 

a produção de um determinado tipo de referência (ver  Figura 27). 
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Figura 27 - Gráfico de Gantt da referência B - 48'' (1º Ciclo) 

De modo a calcular o tempo de ciclo definiu-se um ciclo de produção como sendo o momento 

em que o molde é colocado em posição na linha A, até ao momento em que este é retirado e é 

colocado o seguinte. A ferramenta permite assim obter a cadência da linha produtiva, pois o 

fim das operações previamente descritas é calculado. Tal como já foi descrito, a ferramenta 

permite analisar vários ciclos incorporando os possíveis atrasos nas operações do último ciclo 

no seguinte. Foi por isso relevante calcular quanto tempo a prensagem tem que esperar pela 

conclusão da descarga e quanto tempo a descarga tem que esperar pela prensagem, levando 

assim a que a linha funcione apenas em 50% da sua capacidade durante um período da sua 

produção. Tendo em conta que a última prensagem é bastante mais demorada do que uma 

prensagem normal, é possível que durante as primeiras prensagens seja a prensagem a esperar 

pela descarga e nas últimas prensagens a descarga tenha que esperar que estas prensagens 

terminem. Muitas vezes, o atraso da prensagem pode ser de tal modo grande que a mistura 

seguinte pode concluir antes de poder descarregar. Este tempo também foi recolhido para cada 

referência. 

 

 

Figura 28 - Tempos de espera resultantes do cíclo em análise 

Na Figura 28 é possível constatar que no último sub-ciclo em análise a descarga N+1 espera 

cerca de 52,79 segundos pela conclusão da última prensagem do ciclo N. Este tempo de espera 

transita, por isso, para o ciclo seguinte, e pode ser incorporado na ferramenta tal como 

apresentado na Figura 29. Deste modo é possível calcular a cadência para diferentes ciclos. No 

estudo efetuado considerou-se sempre a cadência do segundo ciclo, pois os atrasos que 

transitam entre ciclos não eram acumulados, sendo por isso um valor constante. 

 

Figura 29 - Tempos de espera que transitam de ciclo 
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Analisando o gráfico de Gantt foi possível concluir que as operações prensagem e descarga 

misturador-molde são críticas para a linha produtiva. Isto deve-se ao facto de que é necessário 

concluir as duas operações para ser possível movimentar o slide. No entanto, um simples 

balanceamento destas duas operações de modo a demorarem o mesmo tempo não é a solução, 

pois estes processos não iniciam necessariamente ao mesmo tempo. Ambos necessitam que a 

deslocação do slide termine para iniciarem, mas a descarga necessita também que a mistura 

termine antes de poder iniciar-se a descarga. 

Um dos objetivos deste trabalho passava por perceber se seria possível aumentar a cadência 

produtiva desta linha. Tendo em conta que a primeira fase é a que apresenta uma cadência 

menor, seria necessário analisar as suas operações para perceber onde seria possível poupar 

tempo. As operações Descarga Balança – Misturador, Descarga Misturador – Molde, 

Deslocação (Slide) e Movimentar caixa + retirar molde são operações mecânicas que 

necessitariam, por isso, de um investimento considerável para serem mais rápidas. Além de que 

diminuir o seu tempo poderia aumentar a probabilidade de gerar cilindros defeituosos e, pior, 

por em risco a segurança dos operadores da linha. A operação Mistura não pode ser encurtada, 

pois esta está dimensionada de modo a não gerar cilindros defeituosos. Sobram por isso para 

análise as operações Carregamento e prensagem. 

Assim, foi incluída na ferramenta de análise a opção de simular a cadência da linha com um 

determinado tempo ganho na prensagem e/ou no carregamento. A Tabela 8 apresenta as 

simulações efutuadas para cada uma das referências produzidas: 

Tabela 8 - Simulações de aumento de capacidade 

Simulação 
Tempo 

ganho na 
prensa (s) 

Tempo ganho 
na descarga 

(s) 

1 0 0 

2 5 0 

3 10 0 

4 5 5 

5 0 5 

6 0 10 

A primeira simulação permitia criar a referência a partir da qual as outras simulações seriam 

comparadas. O aumento de capacidade em cada uma das simulações está descrito na Tabela 9 

tendo em conta o peso de cada referência analisada. 

Tabela 9 - Aumento de capacidade 

Simulação 
Aumento de 

capacidade (Cl/hr) 

2 0,05 

3 0,10 

4 0,38 

5 0,32 

6 0,63 

É possível concluir então que a operação que tem o potencial de gerar maiores ganhos na 

capacidade da linha é o carregamento de cortiça. Ao reduzir o seu transporte em 10 segundo é 

possível aumentar a capacidade em 0,63 Cl/hr. No entanto, a ferramenta de análise permite ir 

mais longe, e simular a capacidade da linha no caso do transporte ser imediato, ou seja, 

colocando silos de cortiça no topo da linha, evitando a necessidade de a transportar dos silos 
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adjacentes até a linha a cada prensagem. Ora, após simulação para as referências analisadas, a 

capacidade produtiva registaria agora 0,94 cilindros por hora.  

Dos cilindros analisados, o D – 54” é a referência que necessita de maior quantidade de 

granulado na sua mistura. Esta necessita de um total de 219 kg de granulado distribuído 

igualmente por dois tipos de granulado, ou seja, 109,5 kg de cada granulado. A densidade da 

cortiça ronda os 65 kg/m3, ou seja, cada granulado ocupa cerca de 1,68 m3. 

Tendo em conta estes valores, o presente trabalho conclui que seria benéfico para a linha 

produtiva a incorporação de dois silos tampão com cerca de 3 m3 de capacidade no topo da 

linha. Estes silos iriam permitir que a mistura tivesse granulado suficiente para praticamente 

dois cilindros completos constantemente disponível, aumentando assim a capacidade da linha. 

Procedendo a uma análise económica a três anos, período para o retorno do investimento 

desejado pela empresa, a solução analisada permite uma poupança de aproximadamente 39 

segundos por cilindro. Tendo em conta que a linha produziu 28214 cilindros em 2015, esta 

poupança representa cerca de 307,77 horas por ano. Considerando uma taxa horária da linha de 

175 UM por hora, valor fornecido pela empresa, a solução apresentada permite uma poupança 

anual de 53.859,80 UM. Para trazermos o montante poupado para valor presente usamos o 

Valor Atualizado Líquido (VAL): 

𝑉𝐴𝐿 = ∑
𝑠𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0
 

Onde, 

𝑠𝑡 − 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 

𝑖 − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 

Utilizando uma taxa de atualização de 2% e para um horizonte temporal de 3 anos, período 

máximo definido pela empresa para obter o retorno do investimento efetuado, obtemos uma 

poupança total de 158.431,88 UM, em valor presente. Assim, conclui-se que o valor investido 

neste projeto não deverá exceder as 158.431,88 UM, sob pena de violar o prazo estipulado pela 

empresa. 

 

 Gestão de Stocks 

Com o crescimento a que a ACC tem sido sujeita nos últimos anos, o número de encomendas 

tem vindo a aumentar, resultando na necessidade de cada vez maiores quantidades de produtos 

em armazém. A este ritmo, o espaço disponível para este armazenamento tem-se vindo a revelar 

cada vez mais curto, tendo em conta as necessidades da empresa. Torna-se por isso relevante 

analisar a gestão de stocks de cilindros de cortiça, por estes se revelarem um produto nuclear 

da empresa. Sem estes produtos não é possível ligar a área dos granulados à área da laminagem, 

que usualmente produz o que o cliente necessita. Assim, devemos considerar os cilindros de 

cortiça como produtos intermédios. 

Nesta análise é necessário recolher dados históricos da procura deste tipo de produtos, 

informação geralmente refletida no historial de encomendas. No entanto, não foi possível obter 

esses dados, mas apenas os dados relativamente à produção efetiva destes mesmos produtos. 

Isto deve-se ao facto destes produtos serem para utilização intermédia, não havendo por isso 

registo da procura. Assim, para uma análise mais correta seria necessário recolher os dados 

relativamente à procura de placas ou rolos de cortiça que são produzidos a partir dos cilindros 

de cortiça. No entanto, esta análise iria aumentar em demasia a complexidade do problema, pois 

um cilindro de cortiça não equivale necessariamente a apenas uma encomenda e diferentes 
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referências de cilindros podem ser utilizadas para gerar o mesmo produto final (por exemplo, 

referências com a mesmo tipo de mistura, mas dimensões diferentes). 

Assim, considerou-se que a procura na semana N equivale à produção na semana N+1. Ou seja, 

um pedido de um cliente efetuado numa semana é produzido na semana seguinte, e passado 5 

dias, período de estabilização após produção, o cilindro é laminado. Por conseguinte, o tempo 

de espera é de 12 dias. O período em análise corresponde ao período de produção entre 1 de 

Março de 2015 até 29 de Fevereiro de 2016. 

O primeiro passo desta análise consiste em decidir quais os produtos para os quais se deve 

proceder a um controlo dos seus stocks. De acordo com a literatura revista no Capítulo 2.7, os 

esforços do gestor devem concentrar-se nos artigos capazes de gerar mais proveitos. Deste 

modo, calculou-se o valor de uso de cada artigo e procedeu-se a uma análise ABC dos produtos 

(ver Figura 30). 

Valor de uso do artigo i: 

𝑈𝑖 = 𝐶𝑖 × 𝑑𝑖 

Onde, 

𝐶𝑖 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 

𝑑𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 

Figura 30 - Curva ABC: Valor de uso 2015 

Deste modo foi possível concluir que 12,59% dos produtos representam 80% do valor de uso 

em 2015, sendo por isso considerados produtos A (ver Tabela 10). De acordo com (Marques 

2015), estes produtos são os produtos candidatos à gestão de stocks.  
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Tabela 10 - Produtos A em 2015 

Artigo Valor de uso do artigo i % Relativa % Acumulada 

B – 48” 1942656,74 19,62% 19,62% 

B – 40” 1627028,41 16,43% 36,06% 

C – M 861005,95 8,70% 44,75% 

C – 48” 785877,18 7,94% 52,69% 

B – M 652322,60 6,59% 59,28% 

C – 50” 494491,37 4,99% 64,27% 

D – 54” 360835,19 3,64% 67,92% 

E – 36” 261377,77 2,64% 70,56% 

F – 48” 256327,83 2,59% 73,15% 

B – 36” 228063,36 2,30% 75,45% 

G – 36” 189081,08 1,91% 77,36% 

H – M 166274,25 1,68% 79,04% 

C – 36” 163220,21 1,65% 80,69% 

No entanto, torna-se relevante refinar ainda mais esta análise, separando estes produtos em Ax, 

Ay e Az. A análise XYZ classifica os produtos de um inventário segundo o critério de variação 

da procura. Segundo esta metodologia, os produtos com procura uniforme são integrados na 

categoria X, os que apresentam alguma variação integram a categoria Y e os que têm padrões 

de procura irregular integram a categoria Z. Esta nova designação pretende diferenciar os 

produtos tendo em conta a média e o desvio padrão da sua procura. Esta análise será relevante 

mais à frente, aquando da aproximação efetuada à distribuição da procura. Deste modo, os 

produtos foram ordenados pelo coeficiente de variação, que corresponde ao quociente entre o 

desvio-padrão e a média, para o período do prazo de entrega (12 dias) (ver Tabela 11). O 

coeficiente de variação dá-nos uma medida da dispersão relativa. 

Tabela 11 - Quociente dos produtos A 

Artigo MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

C – 48” 75,09 28,19 0,38 

B – 48” 227,35 123,92 0,55 

D – 54” 39,09 21,67 0,55 

B – M 90,09 51,92 0,58 

C – M 94,30 55,04 0,58 

C – 50” 45,70 28,63 0,63 

E – 36” 19,96 13,49 0,68 

B – 40” 220,70 154,86 0,70 

G – 36” 15,57 13,96 0,90 

B – 36” 33,09 31,37 0,95 

H – M 15,48 23,37 1,51 

F – 48” 30,91 48,05 1,55 

C – 36” 20,48 32,31 1,58 

Conclui-se então que o produto C – 48” é o mais indicado para analisar. No entanto, o produto 

B – 48” foi também analisado devido à dimensão do seu valor de uso (cerca de 20% do valor 

de uso total). 

A análise que se pretende efetuar assume o pressuposto de que a procura no prazo de entrega 

segue uma distribuição normal. Assim, é necessário efetuar um teste à normalidade dos dados 

da procura no período em análise. 
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Para tal, foi considerado o teste à normalidade Shapiro–Wilk, por este ser indicado para 

amostras com dimensão inferior a 50 dados, sendo que a procura em questão contém 23 

períodos de 12 dias. Assim, utilizando o programa “SPSS Statistics” foi possível obter o nível 

de significância para cada amostra (ver Tabela 12). 

Tabela 12 - Output do programa "SPSS Statistics" para ambas as referências (à esquerda: referência B – 48” e à 

direita C – 48”) 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

B – 48” .119 23 .200* .970 23 .688 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

C – 48” .121 23 .200* .953 23 .336 

 

O teste à normalidade Shapiro–Wilk considera como hipótese nula que a distribuição é normal. 

Este teste assume também que se o nível de significância for superior a 0.05 não se pode rejeitar 

essa mesma hipótese nula. Assim, como ambos os valores são claramente superiores, o teste 

efetuado considera que não se pode rejeitar a hipótese de as distribuições serem normais. 

Existem quatro características intrínsecas a uma distribuição normal. Estas distribuições são 

simétricas em relação ao centro, unimodais, assintóticas e a média, a mediana e a moda são 

iguais. Através dos gráficos na Figura 31 é possível observar que a distribuição da referência C 

– 48” apresenta estas quatro caraterísticas, podendo por isso ser considerada uma distribuição 

normal. No entanto, no gráfico da referência B – 48” estas características já não se aplicam, 

pois, apesar de ser uma distribuição simétrica em relação ao centro e assintótica, esta não é 

unimodal e a sua média, mediana e moda não são iguais. Esta distribuição apresenta 

características de uma distribuição bi-modal, distribuição com duas modas, não sendo por isso 

candidata a estudo neste trabalho, pois os métodos usados requerem que os dados da amostram 

sigam uma distribuição normal. 
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Figura 31 - Histogramas das amostras (em cima B – 48’’ e em baixo C – 48’’) 

Após constatar que a referência B – 48” é candidata a esta análise, foi necessário optar por uma 

norma de reaprovisionamento, revisão contínua ou revisão periódica. Ora, como para a mesma 

probabilidade de rutura a revisão periódica exige maior stock de segurança do que a revisão 

contínua (Marques 2015), optou-se pela revisão contínua. 

O modelo da revisão contínua exige a definição de dois parâmetros, a quantidade de produção 

Q e o nível de reaprovisionamento R. A quantidade de produção Q deve ser aquela que minimize 

os custos totais inerentes à gestão de stocks adotada. 

Custos totais: 

𝐶𝑇 = 𝐹0 ×
𝑑

𝑄
+ 𝐹1 × 𝐶 × (𝑠𝑠 +

𝑄

2
) + 𝐹2 ×

𝑑

𝑄
× 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑅𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

 F0 – Custo do processo de aquisição – Neste caso representa o custo de setup. Este setup 

representa o tempo que demora a executar a limpeza da linha. Este tempo ronda os 20 

min. A Taxa horária da linha é 175 €/hora, ou seja, o custo de setup será 

aproximadamente de 58,33 €; 

 d – Procura anual; 

 F1 – Taxa de posse – Inclui as despesas financeiras, de manutenção e as desvalorizações. 

Como este valor não é facilmente calculado, decidiu-se arbitrar seis valores (5%, 7%, 

10%, 15%, 20% e 25%), tendo tomado como valor de partida 20%; 

 C – Custo unitário; 
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 ss – Inventário de segurança – Tal como apresentado no capítulo 2.8, o inventário de 

segurança é um múltiplo do desvio padrão da procura no prazo de entrega. Este múltiplo 

é o valor da variável z da distribuição normal padronizada da probabilidade de rutura; 

 F2 – Custo por rutura – Mais uma vez, este valor é bastante difícil de se calcular. Assim, 

decidiu-se arbitrar seis valores (5%, 50%, 80%, 100%, 120% e 150%), sendo o valor 

base 5% do custo do produto. Esta ampla gama de valores deve-se ao facto de ter sido 

sugerido pela empresa tomar um valor baixo, apesar de usualmente este valor ser 

elevado; 

 Probabilidade Rutura – Valor aceite de ciclos com rutura. Foram considerados cinco 

hipóteses, 5%, 7%, 8%, 9% e 10%, sendo que o valor base utilizado foi 10%; 

O nível de reaprovisionamento, por seu lado, é calculado a partir da soma da média da procura 

com o inventário de segurança. Deste modo, com estes dois parâmetros calculados e com o 

nível de inventário inicial fornecido pela empresa, tornou-se possível simular este modelo de 

gestão com os dados de 2015. Através desta simulação tornar-se-ia possível concluir qual o 

numero de stock outs (dias em que não havia produto para entregar à laminagem), quantidade 

em stock out (quantidade total de produto que não se entregou no dia definido à laminagem) e 

maior stock out (quantidade máxima que falhou num dia). 

Assim, para os valores base previamente descritos, obtiveram-se os resultados apresentados na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Resultados para os valores base 

Artigo Nr. de stock outs Qtd. em stock out Maior stock out 

C – 48” 7 121 39 

Tendo em conta a dificuldade em calcular alguns parâmetros, fez-se uma análise de 

sensibilidade de modo a perceber a influência da variação destes parâmetros na simulação 

efetuada. Nesta análise, os valores utilizados foram os valores base previamente definidos, 

alterando-se apenas o parâmetro em análise (ver Anexo E). 

No caso do parâmetro F1, Taxa de posse, é possível concluir que à medida que este custo 

aumenta, os resultados previamente obtidos pioram. Entre 5% e 7% estes resultados 

permanecem praticamente constantes, sendo que acima disso a quantidade em stock out 

aumenta consideravelmente. 

O parâmetro F2, Custo por rutura, por seu lado, tem um comportamente inverso ao parâmetro 

F2. À medida que este parâmetro aumenta, reduz os resultados obtidos. Entre 100% e 120%, os 

resultados apresentam o seu mínimo analisado e abaixo desses valores estes são superiores. 

Por fim, a probabilidade de rutura influencia muito pouco os resultados obtidos. No entanto, 

um valor de 10% apresenta um numero de stocks outs superior em relação às probabilidades 

inferiores. 

Após esta análise de sensibilidade efetuada aos três parâmetros previamente descritos, simulou-

se novamente o ano de 2015, considerando-se os valores ideais de cada um destes parâmetros 

em vez dos valores base (ver Tabela 14). 
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Tabela 14 - Resultados obtidos para os valores ideais 

Parâmetros Simulação 

F1 7% 

F2 100% 

Prob. Rut. 5% 

 

 

Artigo Nr. de stockouts Qtd. em stockout Maior stockout 

C – 48” 0 0 0 

Como é possível constatar, os resultados melhoraram significativamente. Assim, torna-se 

relevante analisar também os custos totais inerentes a solução apresentada (ver Tabela 15). 

Tabela 15 - Custos totais para cada solução 

Artigo Simulação Custo Total Q (cil.) R (cil.) 

C – 48” Valores base      7.630,97 €  48 111 

C – 48” Valores ideais      4.451,62 € 94 121 

A partir desta análise é possível concluir que, quando a taxa de posse toma valores abaixo de 

7% do custo do produto e o custo de rutura apresenta valores acima de 100% do custo do 

produto, o custo total de uma política de stocks apresenta o seu valor mínimo. Através desta 

mesma análise é possível concluir que, para uma probabilidade de rutura entre 5% e 10%, estes 

valores não se alteram muito, logo não é um parâmetro decisor nesta política. Nestes custos 

totais estão incluídos os custos de aprovisionamento, de posse e de rutura de stock, tal como 

apresentado no capítulo 3.3.  

Esta política de stocks apresenta duas possíveis desvantagens, competindo ao decisor definir os 

KPIs prioritários. Primeiro, esta política exige que sejam produzidos 94 cilindros em cada série 

de produção. Ora, esta quantidade de cilindros da mesma referência exige da linha uma 

quantidade de granulado que esta pode não ter à sua disposição. Seria necessário conciliar as 

necessidades deste tipo de granulado com as outras áreas produtivas da empesa, e tal pode não 

ser possível. Por outro lado, esta política exige que a quantidade em stock em armazém ronde 

os 121 cilindros. No íncio desta análise, fim de Fevereiro de 2015, existiam em armazém 73 

cilindros. Assim sendo, seria necessário um aumento de cerca de 66% do espaço disponível em 

armazém de modo a ser possível acolher esta quantidade de cilindros. No entanto, caso o decisor 

opte por não seguir uma política de make-to-stock, o tempo de entrega iria aumentar, podendo 

por isso afastar potenciais clientes. 
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4 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

Apesar da reduzida competitividade dentro do setor da cortiça, a crescente concorrência de 

outros materiais com aplicações similares à da cortiça no mercado tem contribuído para um 

aumento da necessidade de otimização dos processos, com o objetivo de reduzir os custos e 

aumentar a produtividade. Recorrendo a algumas análises, as empresas podem identificar os 

seus principais desperdícios e identificar algumas ferramentas originárias do pensamento Lean 

que permitam a sua redução. Deste modo, tornam-se capazes de usar a informação mais 

pertinente para redesenharem alguns dos principais processos diários. 

Deste modo, a ACC viu neste projeto uma oportunidade para analisar uma das suas áreas 

produtivas nucleares, a aglomeração de cilindros. Este processo, além de necessitar de grandes 

quantidades de matérias-primas, apresenta um processo produtivo de análise complexa. Assim, 

a possibilidade de reduzir os desperdícios mais significativos trará benefícios a várias áreas 

dentro da empresa. 

O projeto revelou-se essencial, numa primeira fase, para a empresa conseguir identificar e 

quantificar quais os principais problemas nesta área produtiva e, numa segunda fase, para 

reduzir os desperdícios e mitigar os problemas identificados. O contacto com os responsáveis, 

bem como com os operadores que trabalham diariamente na fábrica, revelou-se essencial 

durante o projeto na identificação dos problemas, bem como na melhor compreensão do seu 

funcionamento. 

Além do contato em chão de fábrica com o caso de estudo, foram ainda consultados dados do 

sistema de informação da empresa de modo a medir o problema. Para tal foi ainda desenvolvida 

uma ferramenta de análise e simulação que permite analisar a viabilidade de uma possível 

alteração ao funcionamento da linha produtiva de modo a aumentar a sua cadência. Fez-se ainda 

uma análise de investimento à solução proposta. Foram identificados problemas ao nível dos 

tempos improdutivos e também de muda de movimento. Para cada um destes problemas 

identificados foram propostas soluções de melhoria utilizando ferramentas Lean e planos de 

manutenção. 

Relativamente a trabalhos futuros, foram identificados três pontos principais que são 

desenvolvidos de seguida: 

1. Sistema de aspiração nos misturadores; 

2. Dimensionamento do armazém de produtos acabados aleados à gestão visual; 

3. Funcionamento dos charriots da linha CL. 

Tal como descrito previamente, o principal gerador de lixo da linha é a fase de mistura das 

matérias-primas. O facto de a cortiça utilizada trazer consigo elevadas quantidades de pó faz 

com que, durante este processo, estas sejam libertadas pelas aberturas superiores do misturador, 

acumulando-se então na zona envolvente à mesma. Este pó de cortiça, além de ser nocivo para 

a saúde do operador, é nocivo para os equipamentos em uso, podendo por isso reduzir a vida 

útil dos mesmos. 

Assim, sugere-se que seja colocado um aspirador permantente nas aberturas superiores do 

misturador, impedindo o pó de se libertar para o restante espaço fabril. No entanto, é necessário 

ter em atenção a potência e o modo de aplicação do mesmo, pois existe a possibilidade de o 

aspirador aspirar também parte da matéria-prima dentro do misturador, gerando falhas de 

qualidade do produto final. Esta solução não foi abordada neste trabalho, pois os misturadores 

serão trocados em Agosto, fazendo apenas sentido o seu estudo numa fase posterior a sua 

colocação. 

Um dos problemas inicialmente observados na área de aglomeração de cilindros era o 

armazenamento dos seus produtos finais. A inexistência de informação visual acerca do local 

de cada referência produzida impede que colaboradores alheios à operação diária sejam capazes 
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de encontrar, de uma forma expedita, os cilindros que necessitam. Adicionalmente, a 

desorganização visual complica também um controlo do nível de stocks diário de cada 

referência. Este fator pode-se revelar adverso à adoção de um modelo de revisão contínua, tal 

como sugerido no Capítulo 3.3. Paralelamente, devido à crescente procura de produtos da linha 

CL, o espaço disponível para os mesmos tem sofrido mutações semanais de forma a alocar 

todos os cilindros produzidos. Sugere-se por isso um estudo de modo a dimensionar o local e 

espaço necessários para cada uma destas referências, tendo em conta o seu nível de utilização, 

evitando então que a entropia deste espaço aumente.  

Por fim, sugere-se ainda um estudo ao funcionamento dos Charriots utilizados na linha CL, 

nomeadamente os que transportam os moldes entre as fases 1 e 2 e entre as fases 2 e 3. Estes 

dois charriots na sua utilização diária não são gargalos da linha produtiva, no entanto, quando 

é necessário utilizar a estufa 3 e se produz referências com uma cadência elevada, o charriot 

não tem capacidade para fazer o transporte dos moldes em tempo útil. Em cada ciclo, apenas é 

utilizado um charriot que necessita de deslocar o molde do lado A para a estufa 3, deslocar o 

molde do lado B para a estufa 3 e ainda colocar dois moldes na zona de desmoldagem. Assim, 

sugere-se a integração do outro charriot disponível na linha de modo a transportar o molde do 

lado B para a estufa 3, poupando assim tempo nesta operação. O ganho daqui resultante não foi 

ainda calculado, pois esta solução apenas é necessária quando a estufa 3 é utilizada e tendo em 

conta que existe uma solução para aumentar a cadência da fase 1, este ganho irá tornar-se ainda 

mais relevante no futuro. Sugere-se ainda a utilização da ferramenta de simulação desenvolvida 

neste trabalho para analisar o possível ganho de cadência produtiva. Esta será uma solução de 

baixo custo, pois apenas implica uma diferente e simples automação dos equipamentos 

descritos. 

Concluindo, este projeto cumpriu os objetivos propostos, tendo sido aprovadas as várias 

soluções apresentadas aos responsáveis da área. A importância desde projeto incidiu 

principalmente nas análises que foram realizadas e nos resultados teóricos obtidos com as 

mesmas, mas também nas propostas de trabalhos futuros deixadas para posterior análise, que 

fazem com que os gestores se envolvam na melhoria dos processos que estão na base da criação 

de valor da empresa. Paralelamente, foi também instituida uma ferramenta de simulação na 

empresa, que se revelou útil para testar o impacto de alterações à linha, e que, dada a sua 

versatilidade, pode estar na base de análises futuras e possíveis melhorias. 

Salienta-se ainda o desenvolvimento da política de gestão de stocks do produto C – 48”, que 

implica séries de produção de 94 cilindros sempre que o nível de stock nominal deste produto 

baixar de 121 cilindros. No entanto, concluiu-se ainda que cabe ao decisor optar por esta política 

de make-to-stock ou por uma política de make-to-order, que apesar de não introduzir os custos 

inerentes ao stock, aumenta o prazo de entrega. 

É cada vez mais necessária uma mudança de mentalidade e quebra de paradigmas, que 

permitam redesenhar modelos antigos e ineficientes. Esta atitude determinará seguramente mais 

um passo no sucesso da organização e permitirá avaliar o impacto na eficiência dos processos 

e na cultura operacional, após a implementação de metodologias lean e de outras soluções 

específicas adaptadas a problemas identificados pela própria empresa. A vontade de melhorar 

continuamente a organização está na base de qualquer conquista. 
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ANEXO A: Fluxograma da 1ª Fase 
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ANEXO B: Análise ABC das referências produzidas em 2015 

 

Descrição Artigo Qtd Prod. % Rel % Acumulada 

B – 40’’ 6274 22,24% 22,24% 

B – 48’’ 5059 17,93% 40,17% 

C – M 2250 7,97% 48,14% 

B – M 2210 7,83% 55,98% 

C – 48’’ 1740 6,17% 62,14% 

C – 50’’ 1069 3,79% 65,93% 

B- 54’’ 886 3,14% 69,07% 

F – 48’’ 711 2,52% 71,59% 

B – 36’’ 570 2,02% 73,61% 

I – 36’’ 537 1,90% 75,52% 

I – 48’’ 526 1,86% 77,38% 

E – 36’’ 420 1,49% 78,87% 

A – 48’’ 349 1,24% 80,11% 

H – M 336 1,19% 81,30% 

G – 36’’ 328 1,16% 82,46% 

B – 40’’ * 328 1,16% 83,62% 

J – 50’’ 306 1,08% 84,71% 

K – M 297 1,05% 85,76% 

I – M  279 0,99% 86,75% 

C – 36’’ 262 0,93% 87,68% 

L – 50’’ 248 0,88% 88,56% 

F – M 254 0,90% 89,46% 

F – 50’’ 203 0,72% 90,18% 

M – 36’’ 162 0,57% 90,75% 

N – 48’’ 148 0,52% 91,27% 

N – 50’’ 142 0,50% 91,78% 

B – 36’’ * 128 0,45% 92,23% 

O – 36’’ 118 0,42% 92,65% 

I – 50’’ 108 0,38% 93,03% 

P – 36’’ 106 0,38% 93,41% 

N – M 96 0,34% 93,75% 

Q – M 74 0,26% 94,01% 

R – 36’’ 70 0,25% 94,26% 

S – 48’’ 65 0,23% 94,49% 

C – 60’’ 64 0,23% 94,72% 

C – 48’’ * 62 0,22% 94,94% 

T – M 62 0,22% 95,15% 

U – 36’’ 60 0,21% 95,37% 

V – M 59 0,21% 95,58% 

X – 48’’ 56 0,20% 95,78% 

F – 36’’ 54 0,19% 95,97% 

B – 54’’ 54 0,19% 96,16% 

H – 48’’ 53 0,19% 96,35% 
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V – 50’’ 50 0,18% 96,52% 

Y – 54’’ 48 0,17% 96,69% 

C – 50’’ * 40 0,14% 96,83% 

D – 60’’ 40 0,14% 96,98% 

T – 48’’ 34 0,12% 97,10% 

U – M 31 0,11% 97,21% 

Y – 48’’ 28 0,10% 97,31% 

Y – 36’’ 27 0,10% 97,40% 

U – 43’’ 26 0,09% 97,49% 

Z – 48’’ 26 0,09% 97,59% 

R – 36’’ * 26 0,09% 97,68% 

A – 48’’ * 24 0,09% 97,76% 

AA – 48’’ 23 0,08% 97,85% 

Y – 50’’ 22 0,08% 97,92% 

N – 36’’ 22 0,08% 98,00% 

T – 36’’ 22 0,08% 98,08% 

P – 54’’ 21 0,07% 98,15% 

I – 50’’ * 20 0,07% 98,22% 

AB – 50’’ 18 0,06% 98,29% 

AC – 48’’ 18 0,06% 98,35% 

AD – M 17 0,06% 98,41% 

AE – M 17 0,06% 98,47% 

C – M * 16 0,06% 98,53% 

AB – 36’’ 16 0,06% 98,59% 

J – 48’’ 16 0,06% 98,64% 

V – 60’’ 16 0,06% 98,70% 

AF – 56’’ 16 0,06% 98,76% 

J – M 15 0,05% 98,81% 

AG – M 14 0,05% 98,86% 

AA – 54’’ 14 0,05% 98,91% 

AH – 50’’ 14 0,05% 98,96% 

AI – 48’’ 14 0,05% 99,01% 

AB – M 13 0,05% 99,05% 

Z – 54’’ 12 0,04% 99,10% 

C – 36’’ * 12 0,04% 99,14% 

Y - M 12 0,04% 99,18% 

AJ – 48’’ 12 0,04% 99,22% 

AB – 48’’ 11 0,04% 99,26% 

P – 36’’ * 11 0,04% 99,30% 

B – 48’’ * 10 0,04% 99,34% 

I – 48’’ * 10 0,04% 99,37% 

Z – M 10 0,04% 99,41% 

N – 48’’ * 10 0,04% 99,44% 

AA – M 10 0,04% 99,48% 

AB – M * 10 0,04% 99,51% 

AJ – 54’’ 10 0,04% 99,55% 
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A – M 8 0,03% 99,58% 

AK - M 8 0,03% 99,61% 

AA – 50’’ 8 0,03% 99,63% 

AL – M 8 0,03% 99,66% 

U – 48’’ 7 0,02% 99,69% 

Z – M * 6 0,02% 99,71% 

N – M * 6 0,02% 99,73% 

Z – 54’’ 6 0,02% 99,75% 

C – 54’’ 6 0,02% 99,77% 

AM – 48’’ 6 0,02% 99,79% 

AN – M 5 0,02% 99,81% 

AO – M 5 0,02% 99,83% 

P – 56’’ 5 0,02% 99,85% 

T – 36’’ * 4 0,01% 99,86% 

AP – M 4 0,01% 99,88% 

AQ – M 4 0,01% 99,89% 

AR – M 4 0,01% 99,90% 

T – 56’’ 4 0,01% 99,92% 

P – M 4 0,01% 99,93% 

J – 48’’ * 2 0,01% 99,94% 

Y – 36’’ * 2 0,01% 99,95% 

Y – M * 2 0,01% 99,95% 

N – 36’’ * 2 0,01% 99,96% 

Z – 36’’ 2 0,01% 99,97% 

A – 50’’ 2 0,01% 99,98% 

AT – 56’’ 2 0,01% 99,98% 

N – 60’’ 2 0,01% 99,99% 

AQ – 36’’ * 2 0,01% 100,00% 

C – M 1 0,00% 100,00% 

TOTAL 28214 100,00% 

* - Molde antigo 

Figura 32 - Análise ABC das referências produzidas em 2015 
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ANEXO C: Planos de manutenção autónoma 

 

Frequência Execução Item Acção Órgão Descrição Ferramenta Material Tempo

1 N Tubagens + PRE 038 + 

CH 027 + CH 043
Verificação de fugas 2

2
CH 027 + CH 043 + 

MAN 033

Verificação de ruidos e fugas de 

óleo em motoredutores/motores
2

3 N CH 027 + CH 043 Verfificação do nível do óleo 2

4 N MAN 033
Verificação de tensionamento de 

correntes de transmissão
2

5 N MAN 033
Verificação sistemas de 

centramento e fixação dos moldes
2

6

7

8

9 3 CH 027 + CH 043 Limpeza semanal Desperdício 10

10
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12

13

14

15 S MAN 033
Lubrificação de correntes de 

transmissão

Óleo 
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Frequência Execução Item Acção Órgão Descrição Ferramenta Material Tempo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 N VEM  172 + VEM  174 + VEM  

274 + M otores laterais

Verificação de ruídos e fugas de 

óleo
3

10 N Verificação de fugas de óleo em 

valvulas e passadores
2

11 3
VEM 172 + VEM 174 

+ VEM 274
Limpeza semanal Aspirador / Vassoura 15

12

13

14

15 S Grupo FRL
Verificação de fugas de ar e 

reposição de óleo
Hidroliv15 2

16 3 Estufas Limpeza da cobertura Aspirador / Vassoura 15

17

18

19

20

21

22 S Motores laterais Lubrificação de chumaceiras EP2 30
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Exemplo para a Estufa 1 - Replicar nas Estufas 2 e 3

1

1 VEN 172

Grupo FRL

Motores laterais

3

4

5
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ANEXO D: Standartização dos procedimentos de limpeza 
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> Ativar a limpeza do tranporte de cortiça para o lado A e B;

> Se necessário utilizar um silo tampão:

> Descarregar o interior;

> Limpar o sem-fim;

> Descarregar e limpar a Tolva;

> Limpar o chão na involvente da tolva em uso;

> Arrumar aspirador e mangueira de pressão de ar;

Normas gerais
> A limpeza deve ser executada por 2 operários

> Prevelegiar a utilização do aspirador sobre a mangueira de pressão de ar

Equipamentos de proteção obrigatórios

LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO DE CILÍNDROS

LINHA CL

Geral

Zona

> Antes de iniciar a limpeza desactive a botoneira do corte geral do          

Misturador A e do Misturador B e trave-as com um aloquete

1

Lista de Ferramentas:

Mangueiras de pressão de ar

Aspirador
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> Verifique o estado de limpeza, a montagem e o aperto das pás;

> Verifique os fins de curso de segurança

> Retirar pás e colocar novas previamente limpas;

> Raspar paredes do misturador;

> Limpar o lixo no misturador;

> Limpar a bomba da cola;

> Limpar a zona involvente;

> Limpeza ligeira;

Geral

LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO DE CILÍNDROS

LINHA CL

Zona

Ligeira

> Verifique se a descarga dos componentes: água, cola e granulados 

está desimpedida e não afecta o sistema de pesagem;

> Verifique o estado das células de carga, caso se encontrem 

obstruidos por cola ou sujidade, remova com cuidado para não 

danificá-las, pois são materiais sensíveis, e alerte a chefia;

2

Lista
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> Limpeza ligeira;

> Raspar o pistão de descarga;

> Limpar o lixo no pistão;

> Limpar a zona involvente;

> Verificar o estado de limpeza e a vedação do sistema de transporte 

da cola;

LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO DE CILÍNDROS

LINHA CL

Zona

Ligeira

Geral

> Verifique o estado de limpeza e a vedação da tampa de descarga 

(pistão, etc.);

3

Lista
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> Apiração ligeira;

> Aspirar a zona involvente;

Geral

LIMPEZA DA AGLOMERAÇÃO DE CILÍNDROS

LINHA CL

Zona

Ligeira

4

Lista
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Normas gerais
> A limpeza deve ser executada por 2 operários

> Prevelegiar a utilização do aspirador sobre a mangueira de pressão de ar

> Antes de iniciar a limpeza desactive a botoneira do corte geral do          

Misturador A e do Misturador B e trave-as com um aloquete

Equipamentos de proteção obrigatórios

Lista de Ferramentas:

Raspadores

Mangueiras de pressão de ar
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ANEXO E: Análise de sensibilidade dos parâmetros F1, F2, Probrut 
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