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Resumo  

Sendo a utilização de plásticos uma das melhores formas encontradas para conseguir responder 

às exigências de uma indústria em constante crescimento e mudança, como a automóvel, o 

Grupo Simoldes (em particular a Divisão de Plásticos) vê assim o seu volume de trabalho a 

aumentar de forma repentina e acentuada. 

Face ao elevado crescimento verificado, ações com o fim de auxiliar o planeamento estratégico 

e operacional da empresa, apresentam uma importância extremamente relevante, tendo o 

projeto desenvolvido na presente dissertação como principal intuito, contribuir para esta tomada 

de decisões.  

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo em Excel capaz de retribuir a 

capacidade produtiva das fábricas europeias da Divisão de Plásticos do Grupo Simoldes, através 

da obtenção das necessidades, e, consequentemente, o eventual défice de máquinas de injeção 

precisas para conseguir responder às produções estipuladas pelos clientes. Numa fase prévia ao 

desenvolvimento, obter o conhecimento de como o processo produtivo é realizado demonstrou 

ser fundamental, de forma a possuir-se uma maior sensibilidade relativamente à importância 

dos parâmetros a utilizar nos cálculos efetuados no decorrer do projeto.  

O período de desenvolvimento, iniciou-se com a recolha e tratamento da informação essencial 

e respeitante tanto aos projetos já em produção nas fábricas, assim como aos novos projetos, 

tendo sido também necessário possuir a informação relativamente ao número de máquinas 

existentes nas várias unidades fabris a nível europeu. Após a colheita dos dados desejados e 

dispondo das quantidades a produzir associadas a cada projeto, procedeu-se ao cálculo das taxas 

de ocupação (tempo percentual que um dado molde irá ocupar numa determinada máquina 

correspondente), que tornou exequível a obtenção das necessidades de equipamentos de injeção 

para um horizonte temporal de 4 anos.  

O modelo final obtido possibilita ao utilizador visualizar o nº de máquinas necessárias para 

responder às quantidades a produzir desejadas, tanto numa perspetiva por fábrica, como por 

projeto.  
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Capacity calculation of injection machines 

Abstract 

The utilization of plastics, is one of the best ways found to meet the demands of an evolving 

and ever-growing industry, such as the automotive, and because of that the  Simoldes Group 

(in particular the Plastics Division) sees its volume of work increasing suddenly and sharply. 

In view of the high growth observed, actions in order to assist the strategic and operacional 

planning of the company, are extremely relevant, having the project developed is this 

dissertation as main purpose, helping to this decision making. 

The present work had as objetive the development of an Excel model capable of reciprocate the 

productive capacity of the european factories of the Simoldes Group Plastics Division, by 

obtaining the necessities, and consequently the eventual deficit, of injection machines needed 

to be able to respond to the productions stipulated by the customers. In a  pre-development 

phase, obtaining the knowledge of how the production process is performed, proved to be 

fundamental, in order to have a greater sensitivity regarding the importance of the parameters 

to be used in the calculations made in the course of the project.  

The development period began with the collection and treatment of the essential information 

regarding both, the projects already in production in the factories, as well as the new projects, 

being also necessary to have the information on the number of machines in the various  

european plants. After collecting the desired data and having the quantities to produce 

associated with each project, the occupation rates were calculated (percentage of time that a 

given mold will occupy in a certain corresponding machine), which made it possible to obtain 

the needs of injection equipment for a time horizon of 4 years.  

The final model obtained, enables the user to visualize the number of machines required to 

respond to the desired quantities of production, both from a factory and project perspective.  
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1 Introdução  

O projeto desenvolvido na presente dissertação, foi realizado no âmbito do Mestrado Integrado 

em Engenharia Mecânica, opção Gestão da Produção da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, na empresa Simoldes Plásticos S.A., sediada em Oliveira de Azeméis, 

integrando o departamento de Engenharia de Processo.  

1.1 Grupo Simoldes, Divisão de Plásticos e Simoldes Plásticos S.A. 

O Grupo Simoldes (GS) fui fundado em 1959 pelo Sr. Manuel Carreira, avô do atual 

proprietário Sr. António da Silva Rodrigues, com a criação da Simoldes Aços (SA), empresa 

dedicada ao fabrico moldes para a injeção de plásticos. Em 1981 o Grupo iniciou o seu trajeto 

na injeção de peças em plástico, com a criação da Simoldes Plásticos (SP) (Grupo Simoldes-

Divisão de Plásticos 2016).  

Atualmente o GS possui uma Divisão de Aços, constituída por 8 unidades de fabrico, e uma 

Divisão de Plásticos, constituída igualmente por 8 unidades de fabrico, sendo um dos maiores 

e melhores grupos mundiais de produção de moldes em aço e injeção de termoplásticos. 

Paralelamente às fábricas, o Grupo possui também Centros de Serviços ao Cliente (CSC) 

espalhados por vários países na Europa (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016). Pode ser 

observado na Figura 1, como o Grupo se encontra distribuído geograficamente. 

 

Figura 1 - Distribuição geográfica do GS 

Desde de 1968 o GS é fornecedor da indústria automóvel, sector de atividade que abrange a 

maior percentagem da sua produção, sendo dos poucos grupos do setor a fornecer o seu produto 

diretamente aos grandes construtores mundiais, na medida em que possui tecnologia de ponta 

e know-how que lhe permite desenvolver o estudo de conceção e acompanhamento de grandes 

projetos. Os principais clientes do Grupo encontram-se em países como: Espanha, França, 

Alemanha, Reino Unido e Holanda, de onde se destacam as marcas, Renault, Seat, VW, Audi, 

Nissan, Toyota, Porsche, Honda, Mercedes, GM, Faurecia, Mitsubishi, Bébéconfort e 

AmtrolAlfa. Para além dos componentes para a indústria automóvel, o GS produz componentes 

no ramo não automóvel, fornecendo também moldes para outros setores de atividade (Grupo 

Simoldes-Divisão de Plásticos 2016).  
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Divisão de Plásticos 

A Divisão de Plásticos é um conjunto de 8 empresas de injeção de termoplásticos, sendo estas, 

Simoldes Plásticos (SP), Inplás (INP), Plastaze (PLT), Simoldes Plásticos France (SPF), 

Simoldes Plásticos Brasil (SPB), Simoldes Plásticos Indústria (Brasil) (SPI), Simoldes Plásticos 

Polska (SPP) e Simoldes Plásticos Czech (SPCZ) (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016). 

Na Figura 2 é possível ver a localização das várias empresas.  

 

Figura 2 - Distribuição geográfica da Divisão de Plásticos (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016) 

Existem máquinas de diversos tipos e tonelagens, dentro da Divisão de Plásticos, máquinas 

essas que se encontram espalhadas pelas diferentes fábricas.  

Os principais produtos e clientes das empresas que constituem a Divisão de Plástico, 

representados na Figura 3, encontram-se na indústria automóvel, no entanto possui também um 

leque de produtos da indústria não-automóvel (embalagens, puericultura) (Grupo Simoldes-

Divisão de Plásticos 2016). A Figura 4 permite visualizar alguns dos produtos automóveis e 

não-automóveis feitos pela Divisão de Plásticos. 

 

Figura 3 - Principais clientes e produtos da Divisão de Plásticos (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016) 
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Figura 4 - Exemplos de produtos automóvel (a) e não-automóvel (b), feitos pela Divisão de Plásticos (Grupo 

Simoldes-Divisão de Plásticos 2016) 

Simoldes Plásticos S.A. 

A Simoldes Plásticos é a primeira empresa do GS dedicada à injeção de termoplásticos, dando 

consequentemente origem à Divisão de Plásticos. A empresa foca a sua atividade 

exclusivamente ao ramo automóvel, produzindo maioritariamente para os grupos, PSA, VW e 

Renault. Possui um parque de máquinas constituído por máquinas entre as 200 e as 3200 

toneladas, estendendo a sua área em cerca de 26.000 m2 (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 

2016).  É possível ver na Figura 5 as instalações da SP. 

 

Figura 5 - Instalações da Simoldes Plásticos 

De forma a conseguir responder às necessidades de um mercado cada vez mais exigente, a SP 

apresenta especialização em diversas tecnologias nas áreas de injeção, compressão, acabamento 

e acabamento de superfícies (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016). O Anexo A é 

ilustrativo quanto às tecnologias utilizadas pela empresa. 

A missão e os valores da empresa vão de encontro com as políticas estabelecidas dentro da 

Divisão de Plásticos: 

• Missão: “Ser a escolha preferencial dos nossos clientes, colaboradores(as) e 

fornecedores, contribuindo para um crescimento sustentado e para a satisfação 

dos nossos acionistas”  

• Valores: “Honrar os nossos compromissos. Confiar uns nos outros.” (Grupo 

Simoldes-Divisão de Plásticos 2016) 
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1.2 Enquadramento do projeto e motivação 

O projeto desenvolvido na presente dissertação, cuja denominação é “Cálculo de capacidades 

de máquinas de injeção”, foi realizado na empresa Simoldes Plásticos, tratando-se da “casa 

mãe” de toda a Divisão de Plásticos do Grupo Simoldes, integrando o departamento de 

Engenharia de Processo. 

O departamento da Engenharia de Processo presente nas fábricas da Divisão de Plásticos, trata-

se do departamento responsável por todos os aspetos relacionados com o layout da organização 

e com a industrialização dos produtos. Surge na sequência do trabalho desenvolvido pela Eng.ª 

Produto e tem como finalidade criar as condições em produção para o desenvolvimento dos 

produtos. Concentra as diferentes componentes (máquinas, moldes, recursos humanos e 

processos), implementando todas as alterações necessárias, tendo como objetivo central a 

melhoria contínua (Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos 2016). O Anexo B possibilita a 

visualização da estrutura das fábricas que constituem a Divisão de Plásticos. 

De forma a ir ao encontro do plano operacional, e consequentemente o plano de negócios da 

empresa, é necessário proceder ao cálculo de capacidades, que por sua vez irá possibilitar à 

Simoldes uma tomada de decisões, em termos operacionais e estratégicos, fundamentada, 

podendo assim realizar um melhor e mais preciso serviço ao cliente. 

1.3 Objetivos do projeto 

O objetivo do projeto é desenvolver um modelo intuitivo em Excel, que através da junção da 

informação existente, respeitante aos projetos já em produção nas fábricas e aos projetos ainda 

em fase de desenvolvimento (novos projetos), permita obter as necessidades em termos de 

máquinas de injeção para os próximos 4 anos (2017 a 2020).    

1.4 Método seguido no projeto  

O processo de realização do projeto poderá ser dividido num conjunto de 9 etapas. 

A primeira etapa consistiu essencialmente numa fase de integração na empresa, sendo possível 

ter uma melhor visão da atividade desenvolvida nos diferentes setores da mesma. 

Após o período de adaptação, procedeu-se a uma discussão relativamente ao tema a ser 

abordado na dissertação, obtendo uma melhor perceção do que era pretendido. 

Estando ultrapassadas as dúvidas relativamente ao pretendido, começou-se por recolher e tratar 

os dados respeitantes aos projetos em fábrica. 

A quarta etapa, consistiu na atualização da base de dados, previamente existente, relativa às 

diferentes máquinas de injeção e a sua respetiva distribuição. 

Na quinta etapa, através da ajuda dos Coordenadores de Processo, foram recolhidos os BOPs 

(Bill of Processes) dos diferentes novos projetos e extraiu-se a informação necessária dos 

mesmos. 

Seguidamente, na sexta etapa procedeu-se à obtenção das quantidades a produzir anualmente 

para cada projeto, assim como as datas de inicio e conclusão dos mesmos, tendo sido esta 

informação extraída dos MSP (Master Safe Planning). 

Possuindo toda a informação necessária, passou-se ao cálculo das taxas de ocupação dos 

diferentes moldes nas respetivas máquinas de injeção. 

Na oitava etapa, através dos valores de taxa de ocupação, foi possível obter as necessidades em 

termos de máquinas de injeção, obtendo de forma simultânea a carência de capacidade, tanto 

de uma perspetiva por fábrica, como projeto. 
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Por fim, a última etapa consistiu na retirada de conclusões e apresentação dos resultados aos 

diretores de fábrica da empresa.  

1.5 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação realizada em ambiente empresarial encontra-se dividida em 5 capítulos 

distintos. 

No Capítulo 1, Introdução, foi feita uma breve apresentação do Grupo Simoldes, dando maior 

ênfase à Divisão de Plásticos e à empresa Simoldes Plásticos. Neste capítulo foram ainda 

expostos os objetivos e motivação do projeto desenvolvido, assim como a metodologia seguida 

na realização do mesmo. 

O Capítulo 2, Enquadramento do Projeto, tem como objetivo fazer um enquadramento da 

indústria na qual o projeto foi desenvolvido, abordando também conteúdos teóricos tidos em 

conta para a sua concretização. 

No Capítulo 3, Situação Inicial, são expostas algumas noções básicas adquiridas, aquando da 

integração na empresa, sobre o processo produtivo de injeção de plásticos, relevantes para o 

projeto realizado, sendo abordado também neste capitulo o cenário em que a Divisão de 

Plásticos de encontra no momento, nomeadamente as fábricas europeias, de forma a demonstrar 

a relevância do projeto desenvolvido. 

No Capítulo 4, Descrição da Metodologia Implementada, é feita uma descrição dos passos 

seguidos para a obtenção de um modelo Excel “final”, capaz de devolver o número de máquinas 

de injeção necessárias face ao volume de trabalho atualmente retido pelas unidades fabris 

europeias da Divisão de Plásticos do Grupo Simoldes. 

Por fim, no Capítulo 5, Conclusões e perspetivas de trabalho futuro, são expostas algumas 

conclusões possíveis de se retirar com os dados obtidos no final do projeto, sendo também 

referenciadas algumas ideias e noções possíveis de serem tidas em conta em trabalhos futuros.   
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2 Enquadramento do Projeto 

Este capitulo pretende fazer um enquadramento do projeto desenvolvido, fazendo inicialmente 

uma abordagem temática sobre o meio industrial onde foi realizado e posteriormente um 

enquadramento teórico, expondo alguns fundamentos tidos em conta na sua execução. 

2.1 Plásticos e a Indústria Automóvel 

Perante um mercado cada vez maior e mais exigente, estando sempre em constante mudança, 

cabe aos fabricantes automóveis conseguirem arranjar formas inovadoras e eficazes de resposta 

às necessidades e expetativas dos seus clientes, sendo que grande parte das soluções 

encontradas passa pela utilização de plásticos. 

A exigência por veículos fiáveis e seguros, confortáveis, esteticamente apelativos, com 

consumos reduzidos e preços competitivos, ao mesmo tempo que apresentam uma alta 

performance e um baixo impacto ambiental, só pode ser respondida através da utilização de 

materiais como os plásticos.  

A relação entre plásticos e automóveis já é bastante duradoura, sendo que este setor de atividade 

foi um dos principais impulsionadores deste tipo de material, devido à sua ampla utilização a 

partir dos anos cinquenta ("EuPC-European Plastics Converters-Automotive").  

A utilização de plásticos neste tipo indústria, demonstrou ser óbvia para os fabricantes. 

Inicialmente a sua utilização devia-se ao facto de possuir boas propriedades mecânicas em 

conjunto com uma estética agradável, tendo, adicionalmente, a particularidade de se poder obter 

em diversas cores sem a necessidade de pintura. Nos dias de hoje, as razões que explicam o 

crescimento da utilização deste tipo de material nos automóveis, são maioritariamente 

relacionados com o facto de serem materiais leves, permitindo uma maior eficiência energética, 

resistentes à corrosão, flexíveis em termos de design, resilientes e de baixo custo ("EuPC-

European Plastics Converters-Automotive"). A Figura 6 permite demonstrar algumas partes 

plásticas existentes num automóvel, nos dias de hoje. 

 

Figura 6 - Diferentes partes plásticas constituintes de um automóvel  

Em média, nos automóveis, são utilizados cerca de 150 kg de plásticos e compósitos plásticos 

por cada 1163 kg de metal, correspondendo aproximadamente a 10-15% do peso total de um 

carro, tendo em vista que a tendência para esta situação é aumentar (Szeteiová 2010). A 

consultora A.T. Kearney (2012) projeta que em 2020 os plásticos representarão cerca de 18% 

do peso médio total de um veiculo, situação representada na Figura 7.  
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Figura 7 - Distribuição percentual do valor médio do peso de  um veiculo ao longo dos anos (A.T. Kearney 

2012) 

De acordo com o artigo “Automotive Materials Plastics in automotive markets today”, escrito 

por Szeteiová (2010), alguns especialistas afirmam que a melhor forma (mais fácil e menos 

dispendiosa) de reduzir os consumos e emissões, é reduzindo o peso dos veículos. Estima-se 

que uma redução de peso de 10%, equivale a uma redução de consumo na ordem dos 5% a 7%, 

assim como uma redução de 1 kg no peso total do veiculo, potencia a redução de 

aproximadamente 20 kg de emissões de CO2, durante a vida útil do veículo (Szeteiová 2010). 

O enorme aumento dos componentes plásticos nos automóveis levou, consequentemente, ao 

aumento das vantagens da sua utilização. A redução do número de componentes de outros 

materiais é conseguida devido ao facto de os plásticos possibilitarem a obtenção de 

componentes de geometrias mais complexas com montagens mais fáceis e económicas, sem 

comprometer a segurança, conforto e a estabilidade do automóvel. Graças à resistência e 

durabilidade destes materiais, o tempo médio de vida de um veículo pode ser aumentada em 

cerca de 12 anos, sobretudo por proporcionarem uma melhor proteção contra a corrosão (APME 

1999). 

A combinação das propriedades deste tipo de materiais são a chave para conseguir fornecer 

inovações tecnológicas eficientes e sustentáveis (APME 1999). É espectável que o uso de 

plásticos na indústria automóvel continue durante muitos anos, ajudando designers e 

engenheiros a encontrar soluções inovadoras capazes de impulsionar a performance dos 

automóveis para os níveis seguintes (Szeteiová 2010). 

2.2 Gestão de Capacidades 

2.2.1 Capacidades 

Existem diversas formas, no contexto industrial, de definir capacidade. Jacobs e Chase (2014) 

no seu livro “Operations and Supply Chain Management” definem como sendo o output que 

um sistema é capaz de atingir ao fim de um certo período de tempo, enquanto que no livro 

“Operations Management”, escrito por Heizer e Render (2011), a capacidade é definida como 

o número de unidades que uma instalação consegue manter, receber, armazenar ou produzir 

num dado espaço de tempo. Apesar de diversas, todas as definições encontradas remetem a 

capacidade de um sistema produtivo como sendo aquilo que ajuda a definir a competitividade 

de uma empresa.  
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Capacidade nominal e efetiva 

Quando se fala em capacidades, é importante ter em consideração conceitos como capacidade 

nominal, que corresponde a um valor teórico (máximo em condições ideais) de capacidade para 

o qual o processo foi desenvolvido,  e capacidade efetiva, que corresponde ao valor real de 

capacidade do sistema, sendo de uma forma geral inferior ao teórico (Heizer e Render 2011). 

Flexibilidade de capacidade 

As necessidades da procura nem sempre são uma constante, como tal é importante que as 

empresas tenham presente o conceito de flexibilidade de capacidade. Ter uma capacidade 

flexível significa ter a habilidade de rapidamente aumentar ou diminuir os níveis de produção, 

ou de mudar rapidamente a capacidade produtiva de um produto, ou serviço, para outro. Este 

tipo de flexibilidade é garantida através de fábricas (capazes de se adaptar a modificações em 

tempo real), processos (sistemas flexíveis de produção e equipamento simples e de fácil 

preparação) e trabalhadores flexíveis (dominam múltiplas técnicas, sendo capazes de facilmente 

mudar de tarefas), assim como através de estratégias que utilizam a capacidade de outras 

organizações (subcontratação ou partilha de capacidade) (Jacobs e Chase 2014). 

Adição e Redução de capacidade 

A adição ou redução de capacidade pode trazer alguns problemas, sendo necessário nestes casos 

ter em conta três situações mais relevantes como, o equilíbrio das capacidades, a frequência 

com que as adições e reduções se dão e a utilização externa de capacidade.  

Numa fábrica perfeitamente equilibrada a quantidade de outputs de uma estação corresponde 

ao número exato de inputs da estação seguinte, no entanto, na prática, atingir este nível de 

perfeição é normalmente tanto impossível como indesejado, pois por norma os níveis de 

eficiência são diferentes de estação para estação, sendo também que a variação na procura leva 

ao desequilíbrio (Jacobs e Chase 2014). 

Perante adições de capacidades, poderão estar associados custos relativos à substituição dos 

equipamentos antigos, à formação dos operadores (para manusear os novos equipamentos) e 

com a compra de excesso de capacidade (Jacobs e Chase 2014). A Figura 8 ilustra a comparação 

perante casos de expansão de capacidade frequentes e infrequentes. Por norma situações de 

expansão infrequentes, corresponde a alterações de capacidade maiores, havendo assim a 

possibilidade de responder às necessidades de procura durante um período de tempo mais 

alargado, mas, no entanto, poderão estar associados mais custos respeitantes à aquisição 

excessiva de capacidade. 

 

Figura 8 - Expansões de capacidade frequentes vs infrequentes (Jacobs e Chase 2014) 
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As situações de redução de capacidade poderão trazer alguns problemas relacionados com o 

planeamento e com a venda ou liquidação de equipamentos e instalações. 

Em alguns casos poderá ser mais vantajoso (mais económico) a utilização de fontes externas de 

capacidade em vez da sua total adição, sendo comum às organizações adotarem estratégias que 

passam pelo outsourcing e partilha de capacidade (Jacobs e Chase 2014). 

Segundo Jacobs e Chase (2014) a determinação dos requisitos de capacidade poderá ser feita 

de acordo com os passos seguintes: 

• Usar técnicas de previsão de forma a prever as vendas dos vários produtos; 

• Calcular os requisitos de equipamentos e mão de obra para as previsões feitas; 

• Projetar mão de obra e equipamentos disponíveis para o horizonte de planeamento. 

2.2.2 Planeamento de capacidade 

Uma boa estratégia de planeamento de capacidades assume uma importância relevante para 

uma organização, tendo como objetivo obter uma aproximação do nível de capacidade que 

melhor suporta a estratégia competitiva da empresa. 

Capacidades Inadequadas e Excessivas 

Em situações de capacidade inadequada, poderá levar à perda de clientes devido à lenta 

prestação de serviços ou permitindo a entrada de competidores no mercado. Em situações de 

capacidade excessiva, muitas das vezes as empresas necessitam de reduzir os seus preços de 

forma a estimular a procura, subutilizar a mão de obra, manter stocks excessivos ou procurar e 

adicionar produtos menos rentáveis para conseguir permanecer no mercado (Heizer e Render 

2011). 

De acordo com Ribeiro e Roldão (2007) a tomada de decisões para o bom planeamento de 

capacidades deve ser feito de forma cíclica, estando representado na Figura 9 o ciclo de tomada 

de decisões baseado no trabalho dos autores descrito no livro “Gestão de Operações - uma 

Abordagem Integrada”. 

 

Figura 9 - Ciclo de tomada de decisões relativo ao planeamento de capacidades  
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Horizonte Temporal de Planeamento 

O planeamento de capacidades pode ser visto em perspetivas de longo, médio e curto prazo. A 

Figura 10 é representativa das estratégias que podem ser tomadas em termos de planeamento 

de capacidades, para os vários horizontes temporais, sendo sustentada no trabalho de Heizer e 

Render (2011), “Operations Management”.   

 

Figura 10 - Horizontes temporais e opções de capacidade  

Perante uma situação onde os recursos produtivos (tais como instalações ou equipamentos), 

demoram muito tempo a estar disponíveis (normalmente, tempo superior a 1 ano), necessitando 

do envolvimento e aprovação da gestão de topo, um planeamento de capacidades a longo prazo 

será o mais indicado. Perante um horizonte temporal a médio prazo, a capacidade poderá variar 

devido a alternativas como a contratação, o despedimento, a subcontratação, a aquisição de 

novas ferramentas ou a compra de equipamento mais ligeiro. Um planeamento a curto prazo 

implica ajustes diários ou semanais, de forma a eliminar variações entre o output planeado e o 

real (Jacobs e Chase 2014). A presente dissertação irá focar-se numa perspetiva de planeamento 

de capacidades a longo e médio prazo. 

Base de funcionamento dos modelos de planeamento 

Para auxiliar o planeamento de capacidades, existem alguns modelos cujo o objetivo é 

possibilitar a modelação das capacidades das áreas de produção. A solução deve conseguir 

simular os processos das unidades de produção tendo em consideração parâmetros críticos e os 

equipamentos existentes (Batista 2008). 

Cada modelo recebe como input um plano de produção para um horizonte temporal especifico 

com os volumes de produção necessários, sendo o output uma visão geral das 

áreas/equipamentos que apresentam sobrecarga ou capacidade extra e as respetivas propostas 

de investimento a longo prazo. A Figura 11 é uma tentativa de ilustração do funcionamento 

deste tipo de modelos, tendo por base a dissertação “Capacity requirement planning master data 

solution procurement at Qimonda Portugal SA”, desenvolvida por Batista (2008). 
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Figura 11 - Exemplo do funcionamento dos modelos utilizados no planeamento de capacidades  
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3 Situação Inicial 

Para possibilitar uma melhor perceção do contexto do projeto desenvolvido, será apropriado 

com que haja uma explicação de alguns dos parâmetros inerentes ao processo produtivo 

(injeção de plástico) e de relevância para o trabalho realizado, assim como o enquadramento da 

situação atual, nomeadamente, como algumas das tarefas relacionadas com o cálculo de 

capacidades são desempenhadas. 

3.1 Processo Produtivo 

A produção de peças plásticas através do processo de injeção, de uma forma simplificada, 

consiste na introdução de material sobre pressão, através das máquinas de injeção, para as 

cavidades dos moldes, tendo um dado tempo de ciclo associado ao procedimento, conferindo a 

forma desejada à peça.  

Usualmente, de forma a rentabilizar o processo produtivo, os moldes permitem a obtenção de 

mais do que uma peça, podendo ou não serem diferentes, estando este facto dependente do 

número de cavidades e versões apresentados pelo mesmo, encontrando-se disponibilizado no 

Anexo C uma figura ilustrativa que permite uma melhor compreensão da relação entre os dois 

parâmetros. Na Figura 12 encontra-se demonstrado alguns exemplos de moldes utilizados na 

injeção de plásticos. 

 

Figura 12 - Exemplos de moldes utilizados na injeção de plásticos 

Durante o processo de injeção, é necessário garantir que as cavidades dos moldes sejam 

devidamente preenchidas, evitando a obtenção de peças defeituosas, para tal a correta atribuição 

das máquinas de injeção é fundamental. As máquinas de injeção são caraterizadas pela sua força 

de fecho, força que são capazes de exercer durante a injeção de forma a impossibilitar a abertura 

do molde durante o processo. Através da Figura 13 é possível visualizar um exemplar de uma 

das máquinas de injeção existente na SP, com força de fecho de 350 t. 
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Figura 13 - Máquina de injeção KM 350 

3.2 Cenário atual 

A Divisão de Plásticos encontra-se perante uma situação crítica de crescimento bastante 

acentuado. A aquisição de novos projetos de forma numerosa e regular, dificulta o trabalho 

dentro da organização, promovendo um cenário “caótico”. O gráfico exibido na Figura 14 

demonstra a variação percentual da faturação da Divisão de Plásticos, para um período de 8 

anos, registando-se uma tendência crescente com o pico em 2018, cerca de 60%. A partir de 

2018, verifica-se um período de tempo em que o crescimento é menos acentuado, sendo esta 

situação justificada essencialmente com o facto de existir um número bastante significativo de 

projetos ainda não contabilizados na faturação, havendo também uma forte possibilidade da 

adquisição de novos projetos para o ano de 2020 e superior. 

 

Figura 14 - Crescimento da faturação da Divisão de Plásticos (%) 

A falta de espaço para novos equipamentos é uma problemática bastante presente entre as 

unidades produtivas da Divisão de Plásticos, sendo fundamental um bom planeamento, perante 

uma situação de necessidade de aquisição de novas máquinas de injeção, pois estes 

equipamentos poderão demorar cerca de 10/11 meses desde da sua encomenda até estarem 
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operacionais. A Figura 15 é demonstrativa do layout da fábrica SPCZ, que apesar de se tratar 

da fabrica mais recente do sector dos plásticos, já é possível visualizar o problema de falta de 

espaço.  

 

Figura 15 - Layout SPCZ 

Não existe nenhum procedimento standard para a execução do cálculo de capacidades, sendo 

este feito habitualmente, nos dias de hoje, com base nas encomendas dos clientes, para um 

horizonte temporal de 2/3 meses, o que demonstra ser muito “frágil” face ao volume de trabalho 

esperado para os próximos anos. 

Perante o forte crescimento que se tem verificado e os problemas como o congestionamento do 

espaço, a execução de um modelo de planeamento de capacidades, para um horizonte temporal 

mais alargado, revelou ter uma importância bastante significativa, possibilitando retirar 

conclusões sobre as necessidades futuras em termos de máquinas de injeção e auxiliando a 

tomada de decisões quanto à aquisição ou subcontratação de novos equipamentos, assim como 

a necessidade de expansão.       
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4 Descrição da Metodologia Implementada 

O procedimento seguido na elaboração deste projeto, encontra-se descrito neste capítulo, 

expondo as várias fases superadas até à obtenção de um modelo “final”, capaz de retribuir as 

necessidades em termos de equipamentos que cada projeto e cada fábrica (europeia e 

pertencente à Divisão de Plásticos) irá necessitar, de acordo com o que é expectável produzir 

nos próximos anos. Na Figura 16 é possível ver de forma ilustrativa o projeto desenvolvido, 

demonstrando as relações entre a informação necessária, obtendo no final o modelo pretendido. 

 

Figura 16 - Descrição do modelo desenvolvido 

Todo o desenvolvimento do projeto foi realizado em Excel, tendo por base informação 

recolhida e disponibilizada pelos departamentos de Logística e Controlling, assim como pelo 

ERP da empresa, sobre os novos projetos e os já existentes em fábrica.    

4.1 Projetos em Fábrica 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado em ambiente empresarial, iniciou-se 

através da recolha de informação dos projetos já existentes em fábrica. 

O Departamento Logístico, de forma mensal, disponibiliza os documentos atualizados, alusivos 

à carga de máquinas produtivas existente nas várias unidades fabris. Através dos documentos 

concedidos, foi possível retirar toda a informação necessária referente aos projetos já existentes 

em fábrica. A informação utilizada teve por base os documentos relativos ao mês de março de 

2017, estando disponível no Anexo D um excerto de um exemplar, alusivo à fábrica SP. 

Apenas alguma da informação disponibilizada apresentava relevância para o trabalho em 

questão, tendo sido retirada somente  a informação contida nas colunas designadas por, Molde, 

Referência, Máquina, Cavidades, Versões, Ciclos e Operadores.  

Os moldes são uma das ferramentas básicas e fundamentais para um processo de injeção de 

plásticos, apresentando uma codificação única que os caracteriza, sendo estas ferramentas, de 

uma forma geral, o fator de definição de um projeto, pois a este poderão estar associados 

diversos moldes.    

Como já referido anteriormente no capitulo Situação Inicial, por norma através de um molde 

são obtidas mais do que uma peça, estando dependente o número de unidades produzidas do 

número de cavidades e versões que o molde possui (Anexo C).  A necessidade de obtenção do 

nº de cavidades e versões, para a realização do modelo, será explicada numa fase posterior da 

dissertação.  
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Através das referências contidas na coluna designada por Referências, foi possível obter as 

codificações dos projetos, tendo sido necessário a utilização de funções Excel, tais como 

Concatenate, Right e Left, de forma a conseguir colocar o código identificador do projeto, 

segundo a configuração standard utilizada na Divisão de Plásticos. A Figura 17 é ilustrativa da 

transformação de alguns exemplos de referências recolhidas para a forma pretendida.   

 

Figura 17 - Exemplar representativo da obtenção das codificações dos projetos  

A par dos moldes, as máquinas de injeção são a base de um processo de injeção, sendo a força 

de fecho o fator que as carateriza. Na coluna denominada como Máquina, são representadas as 

várias referências das máquinas de injeção utilizadas, no entanto, para o desenvolvimento do 

projeto, a obtenção, de forma isolada das toneladas de força de fecho (enquadradas nas 

referências) era uma necessidade, tarefa dificultada devido ao facto das representações das 

referências serem sempre diferentes. Na tentativa de resolução deste problema, foi verificado 

que as referências variavam sempre no 7º espaçamento, podendo ser um “-”, um espaço em 

branco, um 0 ou um número diferente de 0, sendo que nos casos em que o 7º espaçamento 

correspondia a um 0, a força de fecho era dada por 4 números (espaçamentos 4, 5, 6 e 7), 

enquanto nas restantes situações era dada por 3 números apenas (espaçamentos 4, 5 e 6). A 

Figura 18 é ilustrativa de alguns exemplos, representativos das várias formas que as referências 

das máquinas podem adotar.   

 

Figura 18 - Exemplos das várias referências existentes das máquinas de injeção 

De forma a resolver o problema, foi criada uma função Excel, em VBA, tendo como parâmetro 

de entrada as referências das máquinas, capaz de ter em consideração as várias situações 

verificadas e extrair, na forma desejada, a força de fecho. A função desenvolvida foi 

denominada como “Gama”, estando o código por detrás da mesma, exposto na Figura 19. No 

desenvolvimento da função, houve igualmente a preocupação da conversão da força de fecho, 

de texto (string) para forma numérica (integer).  
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Figura 19 - Código VBA da função desenvolvida "Gama" 

Muitas das vezes as máquinas de injeção, são classificadas quanto à sua gama, que por sua vez 

depende das forças de fecho. A Tabela 1 é representativa da variação das gamas das máquinas 

de injeção, com as forças de fecho.  

Tabela 1 - Gamas das máquinas de injeção 

Intervalo de 

força 

Gama 

0-150t G11 

240t G1V 

150t-300t G12 

300t-400t G2 

400t-600t G3 

600t-1000t G4 

1000t-1300t G5 

1300t-1600t G61 

1600t-ou mais G62 

Dependendo do molde/peça e da máquina de injeção selecionada, os tempos de ciclo do 

processo irão variar, sendo desejável que este seja o menor possível, de forma a aumentar a 

produtividade. O número de operadores necessários, está mais relacionado com a montagem 

dos componentes nas peças provenientes da injeção, não tendo influencia nos cálculos 

realizados, sendo a sua obtenção meramente de caracter informativo. A recolha dos tempos de 

ciclo foi necessária, pois são fundamentais para os cálculos das taxas de ocupação, de forma a 

obter as capacidades, realizados numa fase posterior do projeto. 

A Figura 20 é demonstrativa de um excerto, da tabela obtida com a informação recolhida e 

devidamente tratada, relativamente à fábrica SP, tendo sido este procedimento desempenhado 

igualmente para as restantes fábricas.  
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Figura 20 – Excerto da folha Excel obtida com a informação recolhida e tratada relativamente à SP 

4.2 Máquinas de Injeção 

Para que a obtenção das necessidades, em termos de máquinas de injeção fosse possível, através 

das capacidades, foi importante possuir o conhecimento dos equipamentos que já se tinha à 

disposição. 

A informação referente às máquinas disponíveis e a sua respetiva distribuição, já se 

encontravam previamente recolhidas num documento cedido pelo Eng.º Artur Barros 

(orientador da SP), tendo sido apenas necessário proceder à atualização do mesmo. A 

atualização do ficheiro, consistiu na adição, no abatimento e na transferência (mudança de 

fábrica) das máquinas de injeção. Na adição de novas máquinas foi necessário ter em 

consideração os equipamentos já encomendados, cuja a data de receção destes se encontra 

dentro do horizonte temporal para o qual a obtenção das capacidades foi realizado (entre 2017 

e 2020). Na Figura 21 encontra-se ilustrado um excerto da folha Excel obtida, onde foi reunida 

toda a informação respeitante às máquinas de injeção já adquiridas, por parte das fábricas 

europeias da Divisão de Plásticos. A tabela criada contendo a informação, apresenta uma coluna 

denominada por “Fáb./Gama”, onde, através da função Excel Concatenate, junta as designações 

das fábricas com as gamas, permitindo assim a conceção do quadro resumo, que por sua vez, 

pretende, de uma forma mais intuitiva, representar o número de máquinas de cada tipo existente 

em cada fábrica. 
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Figura 21 - Excerto da folha Excel obtida com a informação sobre as máquinas de injeção já disponíveis 

4.3 Novos Projetos 

Com a já aquisição da informação necessária relativo aos projetos em fábrica, procedeu-se à 

recolha de informação alusiva aos novos projetos, sendo estes os projetos que ainda não foram 

transferidos para as fábricas, encontrando-se em fase de desenvolvimento. 

A aquisição dos dados necessários só foi possível graças à obtenção de documentos designados 

como BOPs (Bill of Processes) disponibilizados por todos os Coordenadores de Processo. Após 

a atribuição de um projeto ao Coordenador de Processo, este deve proceder à criação do BOP 

desse mesmo projeto, contendo neste documento toda a informação fundamental do mesmo, 

todas as peças/moldes e a respetiva máquina de injeção, assim como o nº de cavidades, versões 

e operadores, tempos de ciclo, fábrica atribuída ao projeto e a percentagem que uma 

determinada peça vai ocupar na totalidade dos veículos produzidos. Na Figura 22 é possível ver 

uma parte de um BOP, estando este documento exposto na totalidade no Anexo E. 

 

Figura 22 - Parte de um BOP 
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Criou-se uma nova folha no ficheiro Excel designada por “Novos Proj.”, sendo possível 

visualizar parte da mesma na Figura 23, onde foram reunidos os dados desejados, recolhidos 

dos BOPs, dos novos projetos. Durante a realização do projeto, a atualização destes dados foi 

feita de forma frequente, devido ao facto dos projetos ainda se encontrarem em fase de 

desenvolvimento, sofrendo algumas modificações, assim como a adição de projetos recém-

adquiridos. 

 

Figura 23 - Excerto da folha Excel obtida com a informação recolhida e tratada relativamente aos novos projetos 

A informação recolhida respeitante aos novos projetos foi a mesma do caso dos projetos em 

fábrica (Molde, Projeto, Máquina, Cavidade, Versão, Operadores, Ciclo e Fábrica), tendo 

apenas como exceção, a coluna denominada como “Designação”, que é apenas de caracter 

informativo, expondo o nome da peça a produzir num determinado molde, e a coluna 

“Peças/Carros (%)”, que demonstra a percentagem de carros que vão possuir uma determinada 

peça, tal como referenciado acima.   

4.4 Master Safe Planning 

De forma a ser possível obter as capacidades, dando origem consequentemente às necessidades 

de máquinas de injeção, possuir a informação respeitante às quantidades a produzir é 

fundamental. 

Os MSP (Master Safe Planning) consistem em documentos criados a quando da aquisição dos 

projetos (cada projeto possuiu um MSP), onde se encontra exposta a informação do que foi 

vendido ao cliente, nomeadamente as quantidades produtivas estipuladas por este, baseadas em 

previsões. As quantidades a produzir são um dado fornecido pelo cliente, sendo esta informação 

transmitida aos comerciais da empresa, em que estes, por sua vez, cedem ao departamento de 

Controlling, que por seu lado, cria os documentos designados como MSP. Tendo por base o 

ficheiro disponibilizado pelo Controlling, criou-se uma folha no ficheiro Excel designada por 

“MSP 2017”. Para além das quantidades a produzir nos vários anos, a folha criada apresenta 

também informação referente, às datas de início e fim de cada projeto, para que cliente e veículo 

correspondente ao projeto e à família cujas as peças produzidas pertencem (peças interiores ou 

exteriores, pilares, consola, etc), estando esta informação exposta nas colunas denominadas por, 
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“SOP” (Start of Production) e “EOP” (End of Production), “EC Group”, “Vehicle” e “Family 

part”, respetivamente, tendo sido esta informação, tal como as quantidades produtivas, 

igualmente retirada dos MSP. Na criação da tabela, acrescentou-se 8 colunas, cujo o objetivo é 

demonstrar o nº total de moldes de cada projeto e a respetiva distribuição dos mesmos pelas 

várias fábricas, sendo que no caso de um novo projeto apenas está representado o nº de moldes 

correspondente. A Figura 24 ilustra um excerto da tabela obtida na folha denominada como 

“MSP 2017”. 

 

Figura 24 - Excerto da tabela “MSP 2017” 

Após a obtenção da tabela representada na Figura 24, adicionou-se a informação presente na 

mesma, nas tabelas previamente criadas com as informações respeitantes aos projetos em 

fábricas e aos novos projetos, tal como demonstrado na Figura 25, de forma a tornar a consulta 

da informação mais prática. Sendo o horizonte temporal, para o qual os cálculos foram 

realizados, de 4 anos, apenas se acrescentou as quantidades produtivas até 2020. 

 

Figura 25 - Excerto da folha Excel obtida com a informação recolhida e tratada relativamente à SP, com a adição 

dos dados contidos na folha “MSP 2017” 
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4.5 Taxa de Ocupação 

Tendo já sido recolhida e tratada, toda a informação fundamental para que a obtenção das 

capacidades fosse possível, procedeu-se à aquisição destas, através do cálculo das taxas de 

ocupação. 

A equação para a taxa de ocupação pretende demonstrar, em forma percentual, o tempo que um 

determinado molde irá ocupar na respetiva máquina de injeção atribuída. A equação utilizada 

para efetuar o cálculo da taxa de ocupação, encontra-se representada na equação 4.1.  

 

Taxa de ocupação =

(
(

Q. anual
Dias ano) ∗

peças
carro ∗ ciclo

24 ∗ 3600 ∗ RO
)

(
Cavidades 

Versões )
 

Onde: 

RO, é o rendimento operacional  

A fração apresentada no numerador da equação 4.1, tem como propósito retribuir a razão entre 

os segundos necessários para produzir o número de peças pretendido, estando incluído neste 

produto a percentagem que uma determinada peça irá ocupar na totalidade dos veículos 

produzidos (no caso dos projetos já em fábrica foi assumido como 100%, por falta de 

informação específica sobre este assunto), e o número de segundos diários disponíveis (as 

fábricas trabalham por norma 5 dias por semana a 3 turnos) multiplicado pelo rendimento 

operacional definido como 85%. O denominador, através da razão entre as cavidades e versões 

do molde, irá possibilitar a obtenção da taxa de ocupação efetiva para o molde em questão, ou 

seja, por exemplo, no caso de o molde ser de 2 cavidades e 1 versão, a taxa de ocupação será 

metade do que de um molde de 2 cavidade e 2 versões (Anexo C). 

Numa fase prévia ao cálculo das taxas de ocupação, foi necessário encontrar uma forma de 

conseguir obter os dias úteis anuais, para o horizonte temporal pretendido, de cada projeto, 

possibilitando assim o cálculo das quantidades médias diárias a produzir. Para tal criou-se uma 

função Excel em VBA denominada por “Dias_uteis”, que tendo em consideração o SOP, o EOP 

e o ano para o qual se deseja saber os dias úteis, sendo estes os parâmetros de entrada da função, 

possibilitou a obtenção dos dias úteis anuais. O código por detrás da função desenvolvida, 

encontra-se exposto no Anexo F, para uma consulta adicional. A Figura 26 possibilita a 

visualização das modificações feitas para a folha respeitante aos novos projetos, onde foram 

adicionadas novas colunas, cujo o objetivo passa por expor, os dias úteis anuais de cada projeto 

e as taxas de ocupação mensais de cada molde, tendo estas modificações, sido alargadas às 

restantes folhas (projetos em fábrica).    

(4.1) 
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Figura 26 - Excerto da folha dos novos projetos com a adição das tabelas para o cálculo das taxas de ocupação 

Por vezes trabalhar 5 dias por semana a 3 turnos não é suficiente para se conseguir cumprir as 

produções estipuladas no prazo estabelecido com os clientes, optando-se nestas situações pela 

utilização dos fins de semana e feriados. De forma a ter em consideração este tipo de situações, 

adicionou-se uma linha denominada como “Dias de paragem”, visível na Figura 26, onde é 

possível acrescentar o número de dias de paragem em cada mês, sendo a soma destes dias 

subtraída posteriormente à totalidade dos dias úteis anuais, no cálculo das taxas de ocupação. 

Para os cálculos realizados, foi tido em conta 15 dias de paragem (10 no mês de agosto e 5 em 

dezembro), tendo sido acrescentada uma condição (através da função If), garantindo que apenas 

se terá taxa de ocupação, para anos com mais de 5 dias de trabalho. 

Após a obtenção dos dias úteis anuais, procedeu-se ao cálculo das taxas de ocupação segundo 

a equação 4.1. Numa fase inicial pensou-se ser necessário dispor dos dias úteis mensais para 

proceder ao cálculo das taxas de ocupação mensal, tendo sido criada uma função Excel em 

VBA, designada como “Dias_mes” (código disponibilizado no Anexo G), capaz de retribuir o 

número de dias úteis, para o mês pretendido, que um dado projeto iria possuir, no entanto 

verificou-se não ser necessário pois a taxa de ocupação diária seria a mesma da mensal. Apesar 

de se ter constatado a não necessidade para a função “Dias_mes”, esta acabou por ser utilizada 

como forma de averiguação, através da função Excel If, se um determinado projeto possuiria 

dias num dado mês e no caso de se confirmar, o cálculo das taxas de ocupação realizar-se-ia.  

É possível ver na Figura 27 um exemplo das condições, funções e equações utilizadas no cálculo 

das taxas de ocupação.  

 

Figura 27 - Exemplo do cálculo da taxa de ocupação 

Através da função Excel Conditional Formatting, atribuiu-se a cor verde para as células com 

taxas de ocupação entre 0% e 100% (capacidade extra), e a cor vermelha para células superiores 

a 100% (capacidade ultrapassada), sendo assim visualmente intuitivo, situações de excesso e 
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de falta de capacidade. No anexo H é possível ver as tabelas criadas para a obtenção das taxas 

de ocupação, sendo a tabela exposta no anexo referente à SPCZ.  

4.6 Necessidades de equipamentos 

Após o cálculo das taxas de ocupação foi possibilitado a aquisição das necessidades de 

máquinas de injeção, por parte das várias fábricas europeias da Divisão de Plásticos, tal como 

pelos vários projetos, obtendo assim o modelo “final” desejado. A presente etapa consistiu 

essencialmente na junção das várias taxas de ocupação dos projetos em fábrica com os novos 

projetos. 

Esta etapa da dissertação, iniciou-se com a obtenção das necessidades de equipamentos por 

fábrica, tendo sido acrescentada uma folha nova no ficheiro Excel, denominada por “Info. 

Fáb.”. Na folha foram criadas 6 tabelas diferentes, correspondentes às 6 fábricas europeias da 

Divisão de Plásticos, estando exposta em cada tabela, o número de máquinas de injeção de cada 

gama existente na fábrica correspondente, assim como as necessidades mensais de 

equipamentos. Para o correto cálculo das necessidades de máquinas de injeção por fábrica, foi 

imprescindível a realização da soma das taxas de ocupação mensais presentes nas folhas 

alusivas aos projetos já em fábrica com as presentes na folha dos novos projetos, tendo em 

consideração as diferentes gamas das máquinas. De modo a filtrar o cálculo não só por fábrica, 

mas também por gama, adicionou-se uma coluna na tabela dos novos projetos (tal como 

representado na Figura 28), “Fábrica/Gama”, onde é feita a junção da fábrica com a gama, 

permitindo assim, através da função Excel SUMIF, que a junção das taxas de ocupação de cada 

fábrica seja feita apenas para as gamas de máquinas desejada. 

 

Figura 28 - Excerto da tabela dos novos projetos com a coluna "Fábrica/Gama" adicionada 

Tal como no cálculo das taxas de ocupação, utilizou-se a função Conditional Formatting, 

atribuindo a cor vermelha às células que apresentam necessidades superiores às máquinas 

existentes na respetiva fábrica, evidenciando um défice. Um excerto do resultado final da folha 

que apresenta as necessidades de equipamentos por fábrica, “Info. Fáb.”, encontra-se 

demonstrada na Figura 29. 
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Figura 29 - Excerto da folha "Info. Fáb." 

Possuindo o número de máquinas por fábrica necessárias para responder às produções 

estipuladas, passou-se a realizar o cálculo das necessidades por projeto. À semelhança do que 

foi feita para as fábricas, adicionou-se uma folha no ficheiro Excel denominada por “Info. 

Proj.”, onde se criou 7 tabelas, onde 6 das quais expõem as necessidades de máquinas que o 

projeto selecionado apresenta nas várias fábricas (um projeto poderá ter moldes em várias 

fábricas) e 1 serve de quadro resumo, onde são somadas, de forma mensal, todas as necessidades 

apresentadas ao longo das várias tabelas. De forma a conseguir realizar o cálculo das 

necessidades, juntou-se a designação do projeto, com a gama da máquina e a fábrica atribuída, 

através da função Excel Concatenate, na nova coluna acrescentada, na tabela dos novos projetos 

(demonstrada na Figura 30), “Proj/Gama/Fábrica”. 

 

Figura 30 - Excerto da tabela dos novos projetos com a coluna "Proj/Gama/Fábrica " adicionada 

Por meio da função Excel SUMIF, tal como aconteceu para as fábricas, procedeu-se ao cálculo 

das necessidades mensais, tendo em consideração o projeto, gama de máquina e fábrica, 

utilizando-se a função Conditional Formatting para atribuir a cor lilás às células que apresentam 

máquinas de injeção. A escrita da designação de um projeto na célula correspondente, irá 

atualizar os valores das necessidades ao longo das várias tabelas, sendo a soma total, a nível 

mensal e por gama de máquina, apresentada na tabela resumo. A Figura 31 demonstra um 

excerto da folha “Info. Proj.” obtida. 
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Figura 31 - Excerto da folha "Info. Proj." 

Já numa fase final do desenvolvimento do projeto, verificou-se que seria pertinente encontrar 

uma forma de tornar o processo de consulta da informação mais fácil e intuitivo. Para o efeito 

criou-se 2 folhas denominadas por “Resumo Fáb.” e “Resumo Proj.”, estando exposta nestas 

folhas não só a informação respeitante às necessidades de máquinas de injeção, mas também 

respeitante aos projetos no caso das fábricas e aos moldes no caso dos projetos. Para possibilitar 

a apresentação da informação adicional, acrescentou-se uma folha auxiliar, “Proj. total”, onde 

é feita a reunião de toda a informação contida nas folhas dos projetos em fábrica e dos novos 

projetos. Um excerto da folha obtida com a junção de todos os projetos e moldes das várias 

fábricas pode ser vista na Figura 32. 

 

Figura 32 - Excerto da folha "Proj. total" 

A Figura 33 é demonstrativa de parte da folha obtida para a consulta de informação relativa às 

fábricas, onde se encontra exposto um conjunto de 2 tabelas e 7 botões. Através da utilização 

de macros, os botões ao serem pressionados, alteram a informação contida na tabela superior, 

extraindo os dados das tabelas presentes na folha “Info. Fáb.”, apresentando as necessidades de 

equipamentos associados à fábrica do botão selecionado, filtrando simultaneamente a tabela 

abaixo (cópia da tabela contida na folha “Proj. total”) demonstrando apenas a informação 
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referente à fábrica em questão. O botão designado como “Limpar”, tem como objetivo eliminar 

a informação contida na tabela das necessidades e limpar os filtros ativos na tabela inferior. 

 

Figura 33 - Excerto da folha obtida "Resumo Fáb." 

Tal como feito para as fábricas, a folha de exposição e leitura da informação dos projetos, 

estando um excerto da mesma representado na Figura 34, apresenta 2 tabelas, mas apenas 1 

botão. Através da introdução da designação do projeto no respetivo campo e pressionando o 

botão com a denominado como “Atualizar”, uma macro é ativada, expondo na tabela superior 

as necessidades de equipamentos do projeto em questão, tanto de uma forma total, como por 

gama de máquina de injeção, filtrando simultaneamente a tabela inferior por projeto, 

apresentando todos os moldes a ele associados. 

 

Figura 34 - Excerto da folha obtida "Resumo Proj." 

Tendo já sido obtidas as necessidades tanto duma perspetiva por fábrica como por projeto, 

adicionou-se uma folha denominada de “Gráficos”, cujo o objetivo passaria por auxiliar a 

retirada de conclusões, através da criação de gráficos de barras, onde, de um modo mais rápido 

e simples, permite visualizar  a distribuição das necessidades de máquinas de cada gama por 

ano para as diferentes fábricas, possibilitando também, através de uma tabela, a observação das 

necessidades de um ponto vista global dos 4 anos (horizonte temporal pretendido), permitindo, 

de forma aproximada, obter o investimento preciso para adquirir os equipamentos em falta e a 
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área  ocupada pelos mesmos. Na Figura 35 encontra-se exposto um excerto da folha “Gráficos” 

obtida.  

 

Figura 35 - Excerto da folha "Gráficos" 

Por fim achou-se oportuna a criação de um menu inicial, que de forma rápida permitiria, por 

parte do utilizador, um acesso à informação, tanto com o intuito de consultar como de alteração 

dos dados. Para tal criou-se uma folha designada como “Menu Principal”, que através de botões 

possibilita o rápido acesso à consulta das necessidades, tanto por projeto como por fábrica, 

assim como às folhas onde eventualmente será necessário no futuro proceder à atualização dos 

dados. A Figura 36 permite visualizar um excerto da folha “Menu Principal” criada. 

 

Figura 36 – Excerto da folha "Menu Principal" 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O modelo Excel obtido na presente dissertação em ambiente empresarial, possibilita ao 

utilizador, de forma simples, visualizar o nº de máquinas de injeção necessárias possuir para 

que as quantidades produtivas esperadas, tanto tendo em consideração os projetos em fábrica 

como os novos projetos, sejam obtidas, tendo assim sido cumprido o objetivo principal do 

projeto. Apesar do ficheiro criado ser considerado como “final” na dissertação, existe a 

necessidade da atualização regular dos dados contidos neste, de forma a informação extraída 

pelo utilizador se manter atual, assim como a correção de eventuais imperfeições que possam 

aparecer, que não foram detetadas no decorrer da dissertação.  

Com a finalidade de auxiliar a tomada de conclusões, foram elaborados gráficos e tabelas, tais 

como representados na Figura 37 e na Tabela 2, onde é possível visualizar que face ao volume 

de trabalho recém-adquirido por parte da Divisão de Plásticos, existe uma grande necessidade 

de máquinas de injeção, de modo a que as quantidades estipuladas de peças a produzir sejam 

obtidas.  

Através da Figura 37 é possível observar a distribuição, numa perspetiva anual, por gama, do 

nº de máquinas necessárias para as diferentes fábricas europeias, não tendo em consideração as 

máquinas já existentes em cada uma delas, de onde se concluiu que os picos de necessidades se 

encontram, de uma forma geral, nos anos de 2017 e 2018, havendo a particularidade que no 

caso das unidades de fabrico INP e PLT  as principais necessidades concentram-se em máquinas 

de baixa gama (máquinas mais pequenas e menor força de fecho) mas num número bastante 

acentuado, entre 29 a 38 equipamentos, sendo estes casos os mais críticos. 

 

Figura 37 - Nº de máquinas necessárias por ano e gama para cada fábrica europeia 
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Olhando numa perspetiva global dos 4 anos para os quais o modelo foi concebido, tendo já em 

consideração o número de máquinas existentes de cada gama em cada uma das diferentes 

fábricas, assim como possuindo de forma aproximada o custo e a área de cada gama de máquina, 

foi possível obter a Tabela 2. Para os cálculos realizados, foram adotados 15 dias de paragem 

anuais. 

Tabela 2 - Visão global das necessidades de máquinas, investimento e área para o horizonte temporal pretendido 

 

Total 
máquinas ≈ Preço  Investimento 

≈ Área/gama 
(m2) 

Área 
ocupada 

G11 6,6  40 000,00 €   264 882 €  7 46 

G12 60,7  75 000,00 €   4 552 498 €  12 728 

G1V 0,0  120 000,00 €   -   €  9 0 

G2 7,5  150 000,00 €   1 124 964 €  13 97 

G3 13,6  200 000,00 €   2 714 517 €  18 244 

G4 25,8  300 000,00 €   7 726 237 €  27 695 

G5 14,2  500 000,00 €   7 117 794 €  34 484 

G61 11,5  650 000,00 €   7 504 114 €  42 485 

G62 10,5  800 000,00 €   8 416 516 €  51 537 

Total 
máq. 150,4 Total inv.  39 421 522 €  Total área 3317 

 

Analisando a Tabela 2 é possível visualizar que para o horizonte temporal desejado serão 

necessárias cerca de 151 máquinas, correspondendo a um investimento na ordem dos 

39 500 000 €, ocupando uma área de aproximadamente 3400 m2 (somente os equipamentos 

necessários). 

Perante a situação vivenciada na Divisão de Plásticos, a aquisição de novas máquinas de injeção 

não será o único investimento necessário de forma a suportar o crescimento verificado, pois 

sendo a falta de espaço uma das problemáticas mais críticas registadas nas fábricas, grande 

parte dos investimentos passará pela expansão (estando atualmente em construção duas novas 

unidades fabris), assim como a contratação e formação de novos operários.  

Será necessário ter em consideração o tempo que uma máquina de injeção demora desde a sua 

encomenda até estar operacional (10/11 meses), o tempo de construção de novas infraestruturas 

e o tempo de treino que um novo operário necessitará até conseguir desempenhar a sua função 

de forma correta, obrigando a um bom planeamento estratégico e operacional por parte da 

Simoldes.  

De modo a combater a elevada necessidade de equipamentos, nos dias de hoje existe a 

possibilidade de subcontratar cerca de 20% das máquinas precisas, em particular as máquinas 

de gama G4 e inferior, resultando numa redução bastante significativa no número de máquinas 

de injeção necessárias, sendo também de interesse com que haja uma melhor distribuição das 

máquinas pelas várias fábricas de modo a haver um maior equilíbrio. 

Para tornar, em situações futuras, o tipo de trabalho desenvolvido na presente dissertação mais 

simples e automático, seria de interesse considerar outro tipo de programa para além do Excel 

(como por exemplo o Access), em que muitos dos procedimentos têm que ser manuais, sendo 

mais suscetível a erros, assim como a uniformização da informação e documentos, tornando 

mais fácil a recolha e tratamento de dados. 

 

 



Cálculo de capacidades de máquinas de injeção 

 

31 

Referências  

A.T. Kearney. 2012. "Plastics. The Future for Automakers and Chemical Companies". Acedido 

a 1-Mar-2017. https://www.atkearney.com/automotive/featured-article/-

/asset_publisher/S5UkO0zy0vnu/content/plastics-the-future-for-automakers-and-

chemical-companies/10192. 

APME. 1999. Plastics, a material of choice for the automotive industry. Association of Plastics 

Manufacturers in Europe. 

Batista, Inês Marques. 2008. Capacity requirement planning master data solution procurement 

at Qimonda Portugal SA. Porto: [s. n.]. 

"EuPC-European Plastics Converters-Automotive".  

. Última atualização 2017. Acedido a 25-Fev-2017. 

http://www.plasticsconverters.eu/organisation/division/automotive. 

Grupo Simoldes-Divisão de Plásticos. 2016. Manual de Acolhimento. 

Heizer, J e B Render. 2011. Operations Management. Pearson Prentice-Hall: Upper Saddle 

River, NJ. 

Jacobs, F Robert e Richard B Chase. 2014. Operations and Supply Chain Management. 

McGraw-Hill/Irwin. 

Ribeiro, Joaquim Silva e Victor Sequeira Roldão. 2007. Gestão das Operações - uma 

Abordagem Integrada. 

Szeteiová, Katarína. 2010. "Automotive materials plastics in automotive markets today". 

Institute of Production Technologies, Machine Technologies and Materials, Faculty of 

Material Science and Technology in Trnava, Slovak University of Technology 

Bratislava. 

 

https://www.atkearney.com/automotive/featured-article/-/asset_publisher/S5UkO0zy0vnu/content/plastics-the-future-for-automakers-and-chemical-companies/10192
https://www.atkearney.com/automotive/featured-article/-/asset_publisher/S5UkO0zy0vnu/content/plastics-the-future-for-automakers-and-chemical-companies/10192
https://www.atkearney.com/automotive/featured-article/-/asset_publisher/S5UkO0zy0vnu/content/plastics-the-future-for-automakers-and-chemical-companies/10192
http://www.plasticsconverters.eu/organisation/division/automotive


Cálculo de capacidades de máquinas de injeção 

 

32 

ANEXO A: Tecnologias utilizadas na Simoldes Plásticos 
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ANEXO B: Estrutura das Fábricas da Divisão de Plásticos 
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ANEXO C: Relação entre cavidades e versões de um molde 
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ANEXO D: Excerto da carga de máquinas SP, março 2017 
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ANEXO E: Exemplar de um BOP 
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ANEXO F: Código em VBA da função “Dias_uteis” 
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ANEXO G: Código em VBA da função “Dias_mes” 

 



Cálculo de capacidades de máquinas de injeção 

 

39 

ANEXO H: Tabelas da para as taxas de ocupação da SPCZ 

 


