
Resumo 
O balanceamento e o planeamento/escalonamento optimizados de linhas de 
produção, de mão de obra intensiva é uma área problemática e complexa, com 
bastante impacto em vários sectores industriais. Verifica-se, contudo, que as 
soluções actualmente disponíveis no mercado para PME's baseadas nas tradicionais 
aplicações MRP II, para a parte de planeamento, e em algumas aplicações de 
balanceamento, normalmente desenvolvidas pelas próprias empresas, apresentam 
funcionalidades e desempenhos muito limitados (balanceamento mono-modelo; 
introdução manual de dados; etc.). 
As pressões para a diminuição drástica da dimensão média das encomendas, a 
simultânea diversidade e sofisticação de modelos e a diminuição dos prazos de 
entrega verificadas nos diversos sectores da industria agravaram seriamente a 
situação, tomando praticamente inviável a utilização de ferramentas tradicionais. 
Tais dificuldades são especialmente sentidas nos sectores ligados à moda, como é o 
caso das confecções e do calçado, devidas à necessidade de misturar modelos e à 
urgência nas respostas às alterações verificadas nos planos de produção. A maior 
parte destas indústrias utiliza nos seus processos de fabrico linhas de produção. 
O tema principal desta dissertação é o da criação de um sistema capaz de apoiar os 
processos de escalonamento e balanceamento de linhas de produção, de uma 
forma eficaz e automatizada recorrendo a utilização de ferramentas de simulação. O 
Sistema em estudo e em desenvolvimento assenta especialmente no caso duma 
empresa industrial do ramo do calçado (JEFAR). 
Neste tipo de implementação fabril também designada de implementação por 
produto, os equipamentos, e postos de trabalho são distribuídos ao longo de uma 
linha de montagem (o Transportador), normalmente ordenados de acordo com a 
sequência de operações que deverão ser realizadas num determinado produto. Logo 
surge um problema com alguma dificuldade de caracterização e de resolução 
complicada, que se prende com o balanceamento da linha de produção - muitos 
postos de trabalho, linha de produção com flexibilidade, necessidade de misturar 
modelos (diminuição das encomendas e diversidade de modelos), urgência nas 
respostas às alterações verificadas nos planos da produção. 
Nestas condições, a abordagem a está situação/problema e à sua resolução, que 
pareceu mais credível, passa pelo recurso a uma ferramenta avançada de simulação 
(SIMPLE++) que permita modelar a linha de produção. 
O modelo de simulação vai, por conseguinte, adaptar-se ao esquema do 
funcionamento da linha de produção da empresa, por forma a prever o estado da 
produção ao longo do dia. As alterações obtidas pela simulação serão transferidas 
para a linha de produção por forma a obter melhores resultados na aceleração e na 
optimização do processo de escalonamento e balanceamento da linha, permitindo 
reagir pontualmente às alterações verificadas. 
Como resultado final, o sistema desenvolvido não só constitui, para além dum 
simulador das linhas de produção em questão, também um verdadeiro sistema de 
apoio ao balanceamento das linhas (o Transportador), contribuindo decisivamente 
para um melhor fluxo de produtos e para a redução de tempo, e dos custos 
associados à produção. 
 



Abstract 
The balance and the optimized planning/scheduling of production lines, and of 
intensive handwork are a problematic and complex area, with plenty of impact in 
several industrial sectors. However, the actual solutions available in the market for 
PME's based on the traditional applications of the MRP II, in scheduling, and in some 
balancing applications, usually developed by the companies themselves, present 
functionalities and very limited performances (one-model balance; manual 
introduction of data; etc.). 
The pressures for a drastic decrease in the medium dimension of the orders, the 
simultaneous diversity and sophistication of models and the decrease of the delivery 
periods verified in the several sectors of the industry have seriously worsened the 
situation, making it practically impossible the usage of traditional tools. Such 
difficulties are especially felt in sectors linked to fashion, such as, ready-to-wear and 
footwear , due to the need of mixing models and the urgency in giving rapid answers 
to the alterations verified in the production plans. Most of these industries use in its 
manufacturing processes production lines. 
The main theme of this dissertation is the creation of a system capable in supporting 
the scheduling processes and the balancing of production lines, in an effective and 
automated way using simulation tools. The System in study and in development is 
especially based on the case of an industrial footwear company (JEFAR). 
In this type of factory implementation, also named implementation per product, the 
equipment, and places of work are distributed along an assembly line (the 
Transporter), usually ordered according to the sequence of operations that need to 
be accomplished for a certain product. Therefore, such a problem appears with a 
difficult characterization and with a complicated resolution, witch is related to the 
balancing of the production line-many places of work, flexible production line, need to 
mix models (decrease of the indent and diversity of models), urgency in giving rapid 
answers to the alterations verified in the production plans. 
In order to face this situation/problem and its resolution, the more credible solution, is 
the use of an advanced tool of simulation (SIMPLE++), which allows the modeling of 
the production line. 
The simulation model will consequently adapt itself to the outline of the operation of 
the company's production line, foreseeing the state of the production along the day. 
The alterations obtained by the simulation will be transferred for the production line in 
order to obtain better results in the acceleration and in the optimization of the 
scheduling process and balance of the line, allowing reacting on time to the verified 
alterations. 
As a final result, the developed system not only constitutes, a simulator of the 
production lines but also, a true support system in the balancing of the lines (the 
Transporter), contributing decisively to a better products flow and leading to a 
reduction of time, and costs associated to production. 


