
Resumo  

Este projecto de dissertação enquadra-se no âmbito da realização do projecto curricular para conclusão 
do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão (MIEIG) da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP). 

A fábrica de transformadores de potência do tipo Core pertence à empresa Efacec Energia – PT, e está 
integrada na unidade de negócio Transformadores. A indústria de transformadores de potência é do 
tipo job-shop, caracterizada por um baixo volume de encomendas e produção contra-encomenda. Os 
tempos de chegada e de processamento são variáveis e os centros de trabalho não se encontram 
balanceados, possuindo diferentes taxas de cadência que originam filas de espera e stock de produtos 
em curso de fabrico (WIP). Adicionalmente, o planeamento das actividades produtivas é executado 
empiricamente e devido a todas as particularidades referidas atrás, existem sucessivos desvios entre os 
prazos previstos no mapa de planeamento da produção e os prazos efectivos.  

Na medida em que a Efacec Energia – PT está a competir cada vez mais no mercado internacional e 
que, actualmente, a conjuntura do negócio dos transformadores é positiva, há uma pressão grande em 
aumentar a produção e reduzir a percentagem de encomendas não entregues no prazo estipulado.  Isto 
só é possível se a capacidade instalada da fábrica for conhecida,  se a duração das actividades 
produtivas previstas no mapa de planeamento não for significativamente diferente dos tempos 
efectivos da produção e se todos os factores controláveis que têm impacto no atraso do planeamento 
forem eliminados ou, pelo menos, reduzidos. É neste contexto que surge o tema do projecto no qual se 
desenvolveu uma nova metodologia de planeamento designada por Master Planning Applicaton 

(Ma.P.A.). Esta nova ferramenta de trabalho possui dois níveis de utilização: up-level e down-level. O 
primeiro será utilizado pelo funcionário comercial, para facilitar a tomada de decisão relativa à 
aceitação ou não da encomenda, facilitando a troca de informação essencial entre o Planeador e o 
Comercial, sendo que este último pode verificar a capacidade aproximada da fábrica Core para 
produzir a respectiva encomenda. O segundo será utilizado pelo planeador, para simular cenários 
fabris com diferentes recursos (máquinas e colaboradores), diferentes encomendas (em número e 
características) e diferentes ordens sequenciais da produção de transformadores. Devido às 
potencialidades da aplicação informática neste nível (down-level), é possivel obter um mapa de 
planeamento em Excel de modo automático. 

Adicionalmente, desenvolveu-se um segundo projecto, no qual se aplicou a filosofia Lean à produção, 
para verificar que é possível aumentar o número de transformadores produzidos por ano. Identificou-
se a combinação de recursos que garante produzir, no mínimo, o número de transformadores 
encomendados em 2008, através da redução da variabilidade do processo produtivo.  

Finalmente, o último projecto utiliza uma metodologia utilizada frequentemente na abordagem do Six-
Sigma para controlo e melhoria dos processos designada por DMAIC (Define-Measure-Analyze-
Improve-Control). Teve como objectivo o desenvolvimento de ferramentas que recolhessem as causas 
que desviam o cumprimento dos prazos previstos no mapa de planeamento da produção, de forma a 
facilitar posteriores análises e tomadas de decisão, no sentido de mitigar os factores indesejáveis que 
provocam esses desvios. 

Assim, o trabalho desenvolvido teve grande impacto no Planeamento. O Ma.P.A, possibilitou a 
elaboração de mapas de planeamento mais rigorosos, fáceis de manipular e que reduzem o tempo de 
entrega dos transformadores. Por outro lado, consegue-see maior transparência dos processos e maior 
controlo após implementação das ferramentas de recolha das causas dos desvios. 



Abstract  

This report summarizes the final graduation work at Efacec Energia-PT, during a 6 months 
internship that completes the master course of Industrial Engineering and Management 
(MIEIG) at the Engineering school of the University of Porto(FEUP). 

EFACEC Energia-PT is a business unit of Group EFACEC that competes in the power 
transformer industry. It is a job-shop industry characterized by its low volume orders of 
customized products and make-to-order processes. Both arrival and processing times have 
variability and the flow rate of each activity also varies which leads to queues and work-in-
process inventory. In addition, the activities are empirically planned and exists a big lag 
between the planned time activities and the real ones. 

As EFACEC Energia-PT is competing more and more in the international market and the 
power transformers industry is facing a positive fluctuation, there is a strong pressure to 
increase the production and decrease the number of orders that are not delivered on time. This 
can only happen by knowing the capacity of the plant, the duration of each activity, and by 
eliminating or reducing the non-variable factors which have impact on the delays of the 
planning task. In this context it rises the theme of the internship in which was developed a 
new methodology to plan the production named Master Planning Application (Ma.P.A). This 
new work tool has two levels of utilization: up-level and down-level. The first is to be used in 
the moment of accepting the orders. The second must be used by the planner, in a weekly-
basis to simulate scenarios of the plant with different resources (machines and employees), 
different orders (in number and characteristics) and in different sequential order of processing 
the transformers, due to the informatics application developed which executes the Gant chart 
in Excel automatically. 

In the second project, it was shown how Lean can increase the production year by year. It was 
identified the combination of resources that can guarantee the production of, at least, the 
number of transformers ordered for 2008. 

Finally, the last project uses the well-known DMAIC methodology for Six-Sigma 
implementation to develop tools to control and improve the processes by gathering data to 
analyse the causes of the lag between the expected production time and the real one, for the 
purpose of reducing the non-variable factors. 

Therefore, the developed work had high importance for the planning activity of the company. 
Ma.P.A makes the gant chart more precise, easy to handle. On the other hand, it managed to 
give more clearness to the process and more control by the implementation of the tools that 
gather the lag’s causes. 

 

 




