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Resumo 

A expansão dos mercados mundiais veio aumentar fortemente a competitividade entre as 

organizações. Para que estas se mantenham ativas no mercado e se destaquem, torna-se 

importante que estas tornem os seus processos o mais eficientes possível.  

Neste contexto, o controlo de produção tem um papel de extrema importância para as 

empresas. A monitorização sistemática dos processos que decorrem no shop floor facilita a 

identificação de oportunidades de melhoria e auxilia as tomadas de decisão, melhorando a 

capacidade de resposta às diversas alterações que possam surgir no mercado. Um bom 

controlo de produção exige uma boa circulação de informação proporcionada por bons 

sistemas que tornem o processo rápido e eficaz.  

A presente dissertação visou a melhoria do modo de recolha de informação numa linha de 

produção onde ocorre aglomeração de cortiça com borracha, assim como a melhoria do 

processo de controlo do desempenho operacional da mesma. 

Numa fase inicial procedeu-se à compreensão do processo produtivo e levantamento de dados 

relativos aos tipos de produto e matérias-primas. Em seguida, foi feita uma análise ao modelo 

de controlo em vigor com o intuito de identificar oportunidades de melhoria. Analisou-se o 

modo de recolha de dados relativos à atividade produtiva, a forma como a informação circula, 

desde a recolha de dados até à análise dos mesmos, e identificaram-se os indicadores de 

desempenho existentes e relevantes. Reconhecidas as oportunidades de melhoria, procedeu-se 

ao desenvolvimento de uma solução que fosse de encontro a essas oportunidades. Esta 

baseou-se na criação de uma ferramenta de registo e organização de informação que pretende 

fomentar o aumento da eficiência operacional. A partir da ferramenta desenvolvida, as chefias 

e gestores são capazes de obter e analisar os resultados operacionais, tornando mais célere e 

eficaz a identificação de pontos suscetíveis de melhoria.  

A ferramenta proposta visou ainda eliminar documentos de controlo em papel, permitindo o 

acesso a informação mais fidedigna e a eliminação de tarefas redundantes de cópia de dados 

para o sistema ERP. O facto de esta permitir a inserção de dados no sistema pelo operador 

permitiu reduzir o tempo que decorre entre a recolha e análise de dados. A ferramenta 

permitiu ainda tornar mais realista e fiel o retrato da realidade produtiva através da 

possibilidade de serem inseridas informações adicionais por parte dos operadores, que 

complementam as declarações de produção. O retrato mais fiel dos níveis de produção 

também resulta das melhorias efetuadas ao nível da especificação das quantidades produzidas, 

através da criação de um conversor de peso de material em número de unidades.  

O dashboard, resultante da implementação da ferramenta de registo de informação e 

exploração da mesma, permite aos gestores obter um conhecimento detalhado sobre o 

processo produtivo de uma forma simples e intuitiva. O dashboard permite ainda, para além 

de sistematizar o processo de análise de resultados, que os operadores no shop floor possam 

visualizar informação útil sobre o andamento do seu trabalho. A ferramenta permite também a 

monitorização dos desvios ao planeado através do indicador BTS (Build-To-Schedule), algo 

que não era devidamente analisado até então.  
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Improvement of the Production Control Model in a production line 
where occurs agglomeration of cork with rubber   

 

Abstract 

The expansion of global markets has strongly increased competitiveness among organizations. 

For the companies remain active and stand out on the market, it is important that they make 

their processes efficiently. 

In this context, the production control has an extremely important role for companies. The 

constant monitoring of shop floor processes facilitates the identification of improvement 

opportunities and helps decision-making, improving responsiveness to the changes that may 

arise in the market. A good production control requires good information circulation provided 

by good systems that make the process quick and efficient. 

The project’s dissertation aimed the improvement of the information collection mode and the 

operational performance control in a production line where occurs agglomeration of cork with 

rubber. 

It started with an understanding of the production process and a collection of data related to 

final products and raw materials. Then an analysis was made to the control model that was 

taking place at that time in order to identify improvement opportunities. An analysis was 

made to the data collection, information flow between data collection and its analysis, and the 

existing and relevant performance indicators were identified. After identifying opportunities, 

it was time to present the improvement proposal. This was based on the creation of a tool that 

allows data registration and organization in order to promote increased operational efficiency. 

With the developed tool, supervisors and managers are able to obtain and analyze the 

operational results, identifying improvement opportunities in a faster and more effective way. 

The proposed tool also aimed to eliminate control paper documents, allowing access to more 

reliable information and eliminating redundant like copying data to the ERP system. The data 

entry into the system by the operator reduced the time between data collection and analysis. 

The tool allowed to get a more realistic and accurate production picture through the 

possibility of being inserted additional information by the operators which makes the 

production reports more complete. The most accurate picture of production levels also results 

of the improvements made in terms of specifying the produced quantity, by creating a 

material weight into number of units converter. 

The dashboard, resulting from the implementation of the information registration tool in order 

to analyze that, allows managers to get a detailed knowledge about the production process in a 

simple and intuitive way. The dashboard also allows, in addition to systematize the results 

analysis process, shop floor operators to visualize useful information about their work 

progress. The tool also allows the monitoring of deviations from the planned through the BTS 

(Build-To-Schedule) indicator, something that was not properly analyzed so far. 
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1 Introdução  

No âmbito do Mestrado Integrado de Engenharia Industrial e Gestão, da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, foi proposta a realização de dissertação em ambiente 

empresarial, a ser realizada ao longo do segundo semestre do ano letivo 2015/2016. 

O trabalho descrito nesta dissertação foi realizado na Amorim Cork Composites (ACC) em 

Mozelos, Santa Maria da Feira. O projeto teve como fundamento a melhoria do modelo de 

controlo da produção, assim como a análise do desempenho produtivo. Trata-se, portanto, do 

desenvolvimento de um sistema de monitorização da produção que permita obter a qualquer 

altura o estado atualizado do progresso produtivo. Este sistema deverá contemplar toda ou 

grande parte da informação necessária para auxiliar a gestão nas tomadas de decisão. 

Para que a empresa seja competitiva e bem-sucedida, é imprescindível eficiência no 

planeamento e gestão da produção. De facto, por forma a manter uma posição de excelência 

no mercado, as empresas devem focar-se na prestação do melhor serviço possível aos seus 

clientes. 

1.1 Apresentação da Empresa 

O Grupo Amorim é um dos maiores grupos económicos portugueses e é atualmente o líder 

mundial destacado na indústria da cortiça. Para além disso, este grupo contribui de forma 

determinante para a viabilização de milhões de sobreiros.  

Existem atualmente 2,1 milhões de hectares de montado em todo o mundo. Só em Portugal 

existem 736 775 ha, 34% da área total, que são responsáveis por cerca de 50% da produção 

mundial. Os outros 50% da produção distribuem-se por Espanha, França, Itália, Marrocos, 

Argélia e Tunísia.  

A cortiça é a casca do sobreiro (Quercus Suber L.). Trata-se de uma matéria-prima 100% 

natural que concentra em si características únicas de leveza, elasticidade, impermeabilidade, 

isolamento térmico e acústico, elevada resistência ao atrito e combustão lenta. 

Embora as rolhas e pisos sejam ainda as principais aplicações do material, a crescente aposta 

que o grupo tem vindo a fazer na Investigação e Desenvolvimento tem dado origem a novos 

produtos e ideias que estão cada vez mais presentes no quotidiano das pessoas.  

A Amorim Cork Composites (ACC), fundada em 1963, é uma sub-holding da Corticeira 

Amorim, S.G.P.S, S.A. (Figura 1) que ao longo do tempo tem vindo a ganhar cada vez mais 

importância no grupo. A ACC tem como missão reciclar e reinventar materiais inteiramente 

naturais e orgânicos. A cortiça que não é utilizada pela indústria de rolhas serve de matéria-

prima para o desenvolvimento de materiais destinados a várias indústrias – desde a 

construção, com soluções termo acústicas, decoração de casa e escritório, objetos de design e 

funcionais que aproximam a cortiça do consumidor final, até ao desenvolvimento de materiais 

para indústrias de alta tecnologia – indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial. A ACC 

exerce, portanto, um papel importante em acrescentar valor à cortiça através da inovação e 

diferenciação. 
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1.2 Enquadramento do projeto 

O projeto de dissertação foi desenvolvido na Linha CR 2 da unidade Cortiça com Borracha da 

ACC. Nesta linha produtiva ocorre o processo de aglomeração de cortiça com borracha. Esta 

é responsável pela produção de 2 tipos de cilindros, Cilindros Calandrados e Cilindros Play 

ups. Para além de cilindros, a Linha CR 2 é ainda responsável por produzir a matéria-prima 

necessária para a produção dos cilindros referidos bem como para a produção de Blocos para 

a Linha CR 1. 

Esta linha foi recentemente instalada e portanto encontra-se em fase de afinação de processos. 

Surgiu a necessidade de se desenvolver um projeto que tivesse como intuito a melhoria do 

modelo de controlo de produção por forma a fornecer aos gestores e responsáveis do 

planeamento informações relevantes acerca do progresso da produção e da eficiência 

operacional da linha, servindo de apoio às tomadas de decisão.  

1.3 Objetivos do projeto 

O controlo de produção tem um papel de extrema importância para as empresas. A 

monitorização sistemática dos processos que decorrem no shop floor (chão de fábrica) facilita 

a identificação de oportunidades de melhoria. É cada vez mais necessária a existência de 

informação para apoiar as tomadas de decisão, melhorando a capacidade de resposta às 

constantes alterações do mercado. 

Neste contexto, o objetivo deste projeto consiste na criação de uma ferramenta eficaz de 

avaliação de desempenho industrial que permita identificar pontos de melhoria e corrigir 

problemas com maior celeridade e eficácia. Trata-se de um projeto que visa fomentar o 

aumento da eficiência operacional.  

A ferramenta, desenvolvida em Microsoft Office Excel e Microsoft Access, pretende ser 

intuitiva na forma de apresentação dos resultados e simples na inserção de dados. Para além 

de servir de fonte de informação a gestores e responsáveis do planeamento, a partir desta 

ferramenta podem também ser gerados mapas visuais para serem colocados nos quadros 

informativos do shop floor, funcionando como meio de transmissão de informação e de 

indicação de metas a cumprir pela produção. 

Figura 1 - Estrutura das sub-holdings da Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. 
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Foi ainda dada especial atenção ao processo de planeamento da produção uma vez que foi 

demonstrada, por parte do diretor industrial, a necessidade de monitorizar este processo para 

poder identificar oportunidades de melhoria. 

1.4 Método seguido no projeto  

Como base de suporte à estratégia de abordagem do problema proposto, foi escolhido o ciclo 

PDCA (Plan-Do-Check-Act): definir metas e métodos, executar e recolher dados, verificar 

resultados e o cumprimento de metas, corrigir e melhorar. 

Para desenvolver o sistema de controlo, começou-se por compreender o processo produtivo, 

fazer o levantamento dos KPI’s (Key Performance Indicators) utilizados e perceber quais os 

fatores que influenciam os resultados operacionais. Foi feita uma análise ao modelo de 

controlo de produção em vigor antes da realização do projeto e, em seguida, procedeu-se à 

criação da proposta de melhoria. 

1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro contextualiza e caracteriza o 

problema sobre o qual se baseia o desenvolvimento da dissertação. 

No 2º capítulo são apresentados conceitos, soluções e métodos de monitorização de produção 

que serviram de base à realização do projeto. 

O 3º capítulo caracteriza os produtos acabados e descreve o processo produtivo. 

No 4º capítulo é feita a análise ao modelo de controlo em vigor e são identificadas as 

oportunidades de melhoria.  

O 5º capítulo apresenta a proposta de melhoria descrevendo, de forma detalhada, a conceção 

da ferramenta de controlo de produção. 

No 6º capítulo são apresentadas as conclusões e perspetivas de trabalhos futuros. 

  

 

 



Melhoria do Modelo de Controlo de Produção numa linha de aglomeração de cortiça com borracha 

 

4 

2 Enquadramento Teórico 

A globalização e a expansão dos mercados mundiais levou a um aumento de competitividade 

entre as organizações. O sucesso tornou-se um estado provisório apenas mantido através de 

uma constante adaptação às exigências dos clientes. Para tal acontecer, as organizações 

procuram desenvolver-se, inovar e encontrar soluções que vão de encontro às necessidades de 

um mercado que está em constante mudança. A satisfação do cliente passa a ser vista como 

um alvo em movimento sobre o qual as organizações devem ter sempre a mira por forma a 

alcançarem um sucesso duradouro.   

Para que isto aconteça, torna-se importante que as organizações assumam um carácter flexível 

e que mantenham a sua estrutura alinhada com os seus objetivos estratégicos. Neste contexto, 

a circulação de informação torna-se essencial. É através deste recurso que a gestão consegue 

adaptar e antecipar as tendências do mercado em que a organização atua. O acesso a 

informações operacionais e transacionais auxilia a tomada de decisão no dia-a-dia o que leva 

a melhores decisões diárias (Gattorna e Walters 1996). 

O significado da palavra controlo na gestão industrial tem vindo a tornar-se cada vez mais 

abrangente, deixando de ser a simples verificação de cumprimento de regras. Analisam-se, de 

forma ativa, determinados resultados de atividade com o intuito de orientar, regular e tomar 

decisões apropriadas (Stewart e Thomas 1963). 

Para que os agentes decisores sejam eficientes na tomada de decisão, é indispensável a 

existência de um bom sistema de monitorização produtiva. Supervisionar o fluxo de trabalho, 

contabilizar o consumo de materiais no shop floor e verificar o cumprimento dos padrões de 

qualidade são atividades que devem ser realizadas por forma a auxiliar os gestores na adoção 

de medidas que assegurem ou aumentem os níveis de produtividade.  

O objetivo dos sistemas de controlo é apoiar a implementação da estratégia. Após a 

padronização do sistema, cabe à gestão escolher os parâmetros que melhor traduzem as 

estratégias da organização (Kaplan e Norton 2008).  

O Sistema de gestão proposto por Kaplan e Norton (2008) é composto por seis estágios: 

 Criar e desenvolver a estratégia (visão, valores, missão); 

 Definir o plano estratégico, através do uso de mapas e Balanced Scorecards; 

 Alinhar a organização com a estratégia; 

 Planear operações e executá-las; 

 Monitorizar as operações com o intuito de identificar oportunidades de melhoria e 

solucionar problemas; 

 Recolher e analisar dados operacionais e dados provenientes do meio exterior, 

permitindo que os gestores testem e readaptem a estratégia.    

Depois de definida a estratégia e os planos operacionais, é fundamental monitorizar o 

desempenho através de indicadores, fazendo revisões frequentes aos resultados obtidos para 
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assegurar que a organização se mantém alinhada com a estratégia. Daí a necessidade de criar 

um sistema de controlo que integre as medidas estratégicas do modo mais completo possível. 

Devem ser também organizadas reuniões de acompanhamento para examinar a performance 

operacional e, separadamente, reuniões de revisão estratégica:  

 As primeiras são efetuadas a nível departamental e funcional e servem para analisar o 

desempenho a curto-prazo e responder de forma rápida a problemas identificados. A 

frequência com que estas devem ocorrer está relacionada com a velocidade com que 

os resultados são gerados e com a velocidade de ação pretendida pela gestão. Atrasos 

de entrega, reclamações de clientes, produtos defeituosos, avarias, assiduidade dos 

funcionários são alguns exemplos de assuntos que devem ser tratados nestes 

encontros.  

 As segundas são efetuadas com menor frequência e reúnem os líderes dos vários 

departamentos. Aqui analisam o progresso da estratégia e avaliam se esta está de facto 

a ser seguida devidamente. Assim que são detetados problemas, procuram identificar 

causas e definir ações corretivas por forma a atingir o desempenho pretendido.    

2.1 Sistemas de Informação 

Um bom controlo de produção exige bons sistemas de informação que permitam um fluxo 

rápido e eficiente de informação para que as decisões sejam tomadas da forma mais rigorosa e 

célere.  

A gestão de informação é o fator chave para a tomada de decisão. Os gestores necessitam de 

informação para exercer a sua função e, por isso, tentam reunir toda a informação de que 

necessitam. São marcadas reuniões com os seus subordinados, geram-se relatórios, 

consultam-se informações em sistemas informáticos e questiona-se o cliente. A Tecnologia da 

Informação (TI) tem-se tornado a solução mais eficaz para manter uma empresa competitiva e 

atual. Com o uso de computadores para recolher dados, a informação é disponibilizada de 

forma rápida e eficaz. 

2.1.1 Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD) 

A informação, sob a forma dados, começou por ser organizada em ficheiros que ao longo do 

tempo foram ficando cada vez mais complexos. As primeiras bases de dados informáticas 

resultaram da passagem dos arquivos documentais mantidos em armários e gavetas para 

ficheiros informáticos, que por sua vez eram mantidos em discos ou outras unidades de 

armazenamento. 

Inicialmente, os dados a guardar eram pouco variados (nomes, datas e números) e as 

operações eram simples (adição, correção de informação, produção de relatórios). 

Rapidamente surgiu a necessidade de guardar vários ficheiros e de cruzar a informação neles 

contida por forma a dar resposta às exigências e necessidades dos seus utilizadores. O 

constante aumento da complexidade das bases de dados deu origem ao aparecimento de 

programas especiais preparados para facilitar todas as tarefas de gestão e utilização de dados, 

os designados Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD). A evolução da informática ao 

nível dos equipamentos e das aplicações levou a uma especialização crescente dos SGBD, 

surgindo modelos e sistemas cada vez mais interessantes e poderosos. 

Um SGBD é, assim, um conjunto de programas informáticos cujo principal objetivo é gerir o 

acesso, a manipulação e a organização dos dados. Este disponibiliza uma interface que 

permite aos seus clientes incluir, alterar ou consultar dados previamente armazenados 

(Laudon e Laudon 2010). 
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Relativamente a uma solução baseada em documentos em papel, um sistema informático deve 

garantir (Date 1995):  

1. Maior compactação; 

2. Maior velocidade na atualização e consulta; 

3. Informação sempre atualizada; 

4. Satisfação do utilizador, poupando-o de tarefas repetitivas e de erros frequentes dos 

processos manuais. 

Estas propriedades podem aplicar-se tanto a um SGBD como a um sistema de informação 

baseado no armazenamento de dados em vários ficheiros. Neste sentido, face a uma solução 

de ficheiros, um SGBD deve ainda oferecer: 

5. “Unilocalização” de dados: todo e qualquer dado particular deve estar num único 

local;  

6. Consistência de dados: não pode haver simultaneamente na base de dados um facto 

e a sua negação. A “unilocalização” de dados facilita a manutenção da consistência;  

7. Integridade de dados: a base de dados deve seguir um conjunto de regras que, para 

além das regras lógicas, devem estar definidas de acordo com a sua aplicação;  

8. Independência de dados: propriedade que permite a aplicações externas à base de 

dados acederem aos seus dados, independentemente da tecnologia, sistema operativo ou 

linguagem de programação utilizada.  

Um SGBD deverá ser utilizado no caso de este trazer vantagens claras, quer do ponto de vista 

técnico, quer do ponto de vista empresarial. Os SGBD de modelo relacional são os que hoje 

em dia melhor cumprem todas as propriedades anteriormente apresentadas, satisfazendo ainda 

os critérios empresariais na relação custo-benefício. 

2.1.2 Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacional (SGBDR) 

Quando os dados estão organizados de forma que sejam percebidos pelo utilizador como 

tabelas ou, mais formalmente, relações, trata-se de um Sistema de Gestão de Bases de Dados 

Relacional (SGBDR). Os SGBDR são, portanto, um tipo de SGBD que possibilita e facilita 

que os utilizadores adotem uma grande variedade de abordagens no tratamento da informação. 

A sua interface é dotada de APIs (Application Programming Interface) que executam 

comandos SQL (Structured Query Language), tornando mais fácil e intuitiva a interação com 

o utilizador.  

Em 1985, Edgar Frank Codd criador do modelo relacional, publicou um artigo onde definia 

13 regras mediante as quais um SGBD deve ser considerado um SGBDR (Codd 1985): 

0. Regra Fundamental: a gestão de dados deve ser feita utilizando apenas capacidades 

relacionais. Este é o princípio fundamental que serve de base às restantes regras; 

1. Representar Informação: toda a informação deve estar representada sob a forma lógica 

de valores e tabelas; 

2. Garantia de acesso: todo e qualquer o dado pode ser acedido usando o nome da tabela, 

o valor da chave primária da linha e o nome da coluna; 

3. Tratamento sistemático de valores nulos: o sistema deve ser capaz de representar 

valores nulos de forma sistemática independentemente do tipo de dados. Estes devem 

ser diferenciados de zero ou de células vazias. 

4. Catálogo relacional: a descrição do banco de dados é representada logicamente através 

de tabelas; 
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5. Regra da sub-linguagem abrangente: um sistema relacional deve possuir uma 

linguagem com sintaxe bem definida e capaz de apoiar a definição de dados e 

consultas e de suportar operações de manipulação de dados, de segurança e restrições 

de integridade; 

6. Regra da atualização de consultas: toda a consulta que for teoricamente atualizável 

será atualizada pelo sistema; 

7. Inserção, atualização e eliminação de alto nível: qualquer conjunto de dados que pode 

ser manipulado com um único comando para retornar informações, também deve ser 

manipulado com um único comando para operações de inserção, atualização e 

exclusão; 

8. Independência física dos dados: programas de aplicação permanecem logicamente 

inalterados quando ocorrem modificações na estrutura de armazenamento ou métodos 

de acesso internos (consultas); 

9. Independência lógica de dados: programas de aplicação permanecem logicamente 

inalterados quando são efetuadas alterações de estruturas que preservam os valores 

originais das tabelas (inserir colunas ou alterar ordem); 

10. Independência de integridade: as relações de integridade específicas de uma base de 

dados relacional devem ser definidas sob a forma de uma sub-linguagem de dados e 

armazenadas separadamente dos programas de aplicação. Desta forma, torna-se 

possível alterar restrições sem que seja necessário alterar as aplicações; 

11. Independência de distribuição: a linguagem de manipulação de dados deve possibilitar 

que as aplicações permaneçam inalteradas independentemente do modo como estejam 

os dados distribuídos, centralizados ou distribuídos; 

12. Regra da não-transposição de regras: se o sistema relacional possui uma linguagem de 

baixo nível, não deve ser possível negligenciar as regras de integridade e restrições 

definidas. 

2.2 Medição do desempenho industrial 

A produção e a gestão da produção necessitam de ser avaliadas para serem garantidos bons 

níveis de atividade. O sistema de medição deve ser visto como uma ferramenta de gestão da 

produção ao serviço do bom funcionamento da empresa. Este deve orientar os operadores no 

cumprimento de metas e fornecer informação útil aos órgãos de gestão acerca do progresso no 

cumprimento dos objetivos estratégicos.  

Os processos de monitorização devem ser criados de modo a que os objetivos sejam 

mensuráveis e que estes estejam alinhados com a estratégia da organização. A avaliação do 

desempenho é fundamental para impulsionar melhorias e para uma gestão eficaz. É também 

através da sua medição que se fica a compreender um processo produtivo, quais os fatores que 

influenciam a sua performance e quais as suas limitações. 

A seleção de indicadores apropriados é a tarefa mais exigente na criação de um sistema de 

medição eficiente. Estes devem ser capazes de transmitir uma ideia clara do desempenho, 

através de uma recolha seletiva de dados e evitando excesso de informação. Os sistemas de 

medição devem providenciar resultados imediatos relevantes e precisos (numa perspetiva de 

longo e curto prazo), de fácil compreensão e devem integrar um número limitado de 

indicadores, financeiros e não financeiros. 

Os indicadores financeiros, por si só, não assumem grande relevância no controlo de produção 

e na maior parte das vezes não estão diretamente relacionados com a estratégia (Maskell 

1991). Estes não penalizam excessos de produção e não identificam de forma adequada o 
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custo da qualidade (Umit 1994). Além disso, os gestores de produção desde sempre sentiram 

grande dificuldade em relacionar o processo produtivo do chão de fábrica com os números 

apresentados nos relatórios de custo. Gestores financeiros e gestores de produção chegaram à 

conclusão de que indicadores não financeiros seriam aqueles que se adequariam mais às 

organizações modernas de produção (Johnson e Kaplan 1991). Surgiu então a necessidade de 

reformular ou criar um sistema de medição de desempenho (Alaa e James 1996).  

Surgiram sistemas de medição de desempenho que concentram várias perspetivas do negócio 

em simultâneo e, atualmente, são os que se usam em grande parte das indústrias. Um dos 

exemplos mais conhecidos é o Balanced Scorecard (BSC) que integra quatros perspetivas 

(Kaplan e Norton 1992): 

 Clientes: Definição da imagem que a empresa pretende ter perante o mercado; 

 Processos Internos: Identificação dos recursos necessários para criar valor para o 

cliente; 

 Inovação e aprendizagem: Definição da forma de implementação de melhorias e da 

sua manutenção através da formação dos colaboradores; 

 Financeira: Avaliação dos resultados financeiros da empresa e preocupação com a 

satisfação dos acionistas. 

O BSC procura decompor a estratégia em objetivos concretos, que por sua vez se desdobram 

em indicadores. O seu principal propósito é a operacionalização dos objetivos estratégicos 

através de indicadores e metas. 

Um indicador de desempenho é um dado quantificado que mede a eficiência de um processo 

ou sistema em relação a um determinado objetivo. Estes são usados por todos os níveis das 

organizações como ferramentas de auxílio no cumprimento das tarefas diárias (Mather 2005) 

e têm como função comunicar a estratégia, diagnosticar problemas, identificar oportunidades 

de melhoria, ajudar na compreensão do processo, favorecer o envolvimento dos 

colaboradores, melhorar o controlo e o planeamento. 

Um indicador de desempenho deve ser: 

 Relevante; 

 Simples na recolha e na compreensão; 

 Abrangente; 

 Comparável. 

A par do indicador devem ser definidas metas que podem ser obtidas através de uma 

avaliação do histórico de desempenho, por exemplo. Desta forma será possível comparar e 

perceber se os resultados são positivos ou negativos.  

Os indicadores de desempenho são uma solução incompleta, dado que, por si só, não 

permitem assegurar a competitividade e o sucesso da empresa. São apenas uma ferramenta de 

compreensão, controlo, gestão, por outras palavras, uma ferramenta de apoio à decisão da 

gestão (Courtois, Martin-Bonnefous e Pillet 2007). 

Existem dois tipos de indicadores: os indicadores de resultado (lagging indicators) e os 

indicadores de processo (leading indicators). Os indicadores de resultado referem-se ao 

resultado que se pode alcançar como, por exemplo, quantidade produzida de um elemento 

fabricado pela empresa. Os indicadores de processos permitem exprimir a forma de obter um 

resultado, isto é, por exemplo, para um indicador de resultado como quantidade produzida, 

existem indicadores de processo tais como número de incidentes, número de produtos 

rejeitados e nível de qualidade dos componentes utilizados (Courtois, Martin-Bonnefous e 

Pillet 2007). 
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2.3 Avaliação de tempos e ferramentas de supervisão 

No tratamento de informação, as organizações utilizam fundamentalmente duas metodologias: 

avaliação dos tempos e dos custos. A primeira é feita com o objetivo de avaliar velocidades, 

capacidades e durações dos processos e a segunda é feita através da análise de custos 

operacionais.  

No que diz respeito à análise de tempos, de uma forma metódica, são determinados tempos 

standard para a realização dos processos. Estes tempos poderão servir para (Chase, Jacobs e 

Aquilano 2006): 

 Definir horário de trabalho e alocar capacidades; 

 Fornecer bases objetivas para motivar os colaboradores e avaliar o seu desempenho; 

 Oferecer novos contratos e avaliar a performance dos existentes; 

 Obter informações úteis e necessárias ao aumento da eficiência; 

 Fornecer benchmarks com vista à melhoria. 

O registo de tempos permite quantificar o ritmo de uma atividade e definir padrões que 

quantificam o tempo necessário para a realização de um processo com um nível definido de 

desempenho.  

O método da avaliação de tempos pode ser descrito em três etapas: 

1ª Etapa: Observar, medir e avaliar o tempo necessário para realizar cada operação do 

processo; 

2ª Etapa: Ajustar ou estandardizar cada tempo observado (tornar padrão os tempos 

observados); 

3ª Etapa: Calcular a média dos tempos ajustados para definir o tempo base para a 

realização de cada operação.  

Além de estabelecer um valor padrão para avaliação e comparação dos vários tipos de 

operações, a medição de tempos revela o conhecimento da duração de uma determinada tarefa 

sendo um pré-requisito essencial nas decisões da empresa. Os dados temporais podem ser 

usados para (Slack, Johnston e Chambers 2009): 

 Avaliar o nível de capacidade para cada operação; 

 Identificar de gargalos; 

 Avaliar as durações das tarefas em cada etapa do processo; 

 Avaliar o desempenho dos operadores e equipas; 

 Avaliar e identificar tempos perdidos em determinadas operações (tempos 

improdutivos, tempos de setup e movimentação de materiais). 

2.3.1 OEE 

O indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness) é muito utilizado para avaliar os rácios 

de produtividade face a uma produção perfeita. A partir da leitura dos parâmetros 

disponibilidade, performance e qualidade, é revelada uma classificação: 100% (produção 

perfeita); 85% (nível de produção de topo); 60% (nível médio de produção); 40% (nível 

baixo). 

Durante o processo produtivo ocorrem distúrbios que causam desperdícios/perdas. Estes 

representam atividades que não acrescentam valor, mas que consomem recursos. Neste 

seguimento, a identificação e eliminação destas atividades é algo que tem de ser feito para que 

sejam atingidos bons níveis de desempenho. O OEE é o indicador que nos permite identificar 

as seis grandes fontes de desperdício e aumentar a eficiência global dos equipamentos. As seis 

grandes perdas são (Nakajima 1988):  
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Disponibilidade 

 Perdas por avaria; 

 Perdas por setup e pequenos ajustes; 

Performance 

 Micro-paragens ou ociosidade do equipamento;  

 Perdas por redução da velocidade produtiva; 

Qualidade 

 Perdas por defeitos e retrabalhos; 

 Perdas de rendimento relacionadas com o início da produção.  

 

O OEE é calculado da seguinte forma: 

OEE= Disponibilidade × Performance × Qualidade                                  (2.1) 

e consegue expor de forma objetiva o desempenho da atividade produtiva. 

Disponibilidade: Este indicador corresponde ao rácio entre o tempo efetivo de produção e o 

tempo de produção planeado. Permite analisar as perdas associadas a setups, avarias, 

mudanças de série e outras situações que diminuem a disponibilidade da linha. O tempo 

planeado de produção, já tem em conta os tempos de paragens programadas, como, por 

exemplo, pausa do lanche e almoço. 

Disponibilidade =                        (2.2) 

Performance: A performance é calculada através das capacidades do equipamento (também 

pode ser calculada através das tempos de ciclo real e teórico). Avalia perdas de velocidade e 

as suas causas e, consequentemente, o rendimento produtivo. 

Performance=                                          (2.3) 

Qualidade: Avalia a percentagem de produto fabricado sem anomalias. 

Qualidade=                (2.4) 

A análise do OEE, além de permitir identificar o recurso com menor eficiência deve 

possibilitar o diagnóstico de problemas para ser possível realizar ações de melhoria. 

2.3.2 Build-to-Schedule (BTS) 

Em ambiente fabril, geralmente o departamento responsável pelo planeamento de produção 

envia para o chão de fábrica uma série de ordens de produção, com quantidades e sequência 

definidas. Muitas vezes, por razões diversas, o plano não é cumprido com rigor. Estes 

desvios/alterações ao plano ocorrem devido a problemas como mau planeamento, falta de 

matéria-prima, surgimento de ordens de produção de carácter urgente (passando à frente das 

ordens programadas), avarias, problemas de qualidade, entre outros. O custo associado à 

produção fora do planeado, além de ser difícil de calcular, é muitas vezes subestimado. 

Para medir os desvios face ao plano, existe um indicador que pode ser aplicado em ambiente 

lean, designado por Build-To-Schedule (BTS). Trata-se de um indicador importante para 

avaliar o grau de ajuste da produção ao planeamento. Questiona o quão bem se está a gerir a 

linha produtiva no cumprimento do plano de produção. 

Este indicador é calculado da seguinte forma (Jorge 2011):  
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BTS=Volume × Mix × Sequência   (2.5) 

Onde: 

 Volume: este indicador revela a percentagem de cumprimento da quantidade planeada.  

                                            Volume =                                        (2.6) 

 Mix: este componente verifica, para cada peça, a quantidade que estava planeada 

produzir e a quantidade que realmente se produziu. Este indicador diz-nos se foram 

produzidas muitas unidades de um modelo e muito poucas de outro. Não se trata de cumprir 

apenas a quantidade total planeada, mas também as quantidades pedidas para cada referência. 

          Mix =                        (2.7) 

Sequência: este indicador exprime o cumprimento da sequência de fabrico 

previamente definida. As ordens de fabrico realizadas fora do tempo planeado, após o tempo 

planeado, não entram para o cálculo. 

Sequência =                  (2.8) 

Tal como outros indicadores de performance, o BTS traz vários benefícios. Cada um dos seus 

componentes pode ser usado para guiar a melhoria contínua em várias direções. Para além 

disso, o facto de três componentes estarem reunidos numa só métrica faz com que seja 

possível, através de um valor, ter uma ideia da eficácia no cumprimento do plano de 

produção. Neste seguimento, o valor do BTS será tanto maior quanto melhor for a execução 

do plano de produção: volume correto de cada produto, no mix e sequência certos. 

Os benefícios de um BTS otimizado são os seguintes: 

 -Baixos níveis de inventário; 

 -Poupança de custos; 

 -Aumento de nível de serviço; 

 -Identificação de necessidade de manutenção ou desvios de produção; 

 -Melhoria no fluxo de materiais. 

2.4 Sistemas de Controlo Visual para melhorar o desempenho 

O controlo visual é muito usado para capturar desvios face a um objetivo, através de mapas e 

gráficos colocados num local no qual possam ser observados por todos. O controlo visual 

pode ser feito através de qualquer tipo de ferramenta, usada em ambiente de trabalho, que 

forneça informações claras acerca de como o trabalho deve ser executado e se estão a ocorrer 

desvios face ao planeado. Este controlo pode mostrar onde as ferramentas devem ser 

guardadas, qual os procedimentos standard, qual o progresso produtivo, e muitos outros tipos 

de informação importante para a fluidez das atividades operacionais. O controlo visual está 

relacionado com o conceito just-in-time de informação para assegurar uma rápida e própria 

execução das operações e processos (Liker 2004).  

Para que os indicadores surtam o efeito pretendido e desempenhem a sua função, devem ser 

tidos em conta a seleção do local para a sua mostragem e a forma de atualização dos 

dados/indicadores (Greif 1991). O local para colocar mapas/gráficos deve ser bem escolhido 

para que lhes seja dada a devida atenção e para que a informação seja facilmente transmitida. 
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Deve ainda ser definida e demarcada uma zona de comunicação onde os colaboradores podem 

comentar os resultados obtidos. 

Quando os mapas são lançados, estes suscitam curiosidade. Todos os colaboradores tentam 

perceber se os resultados são positivos, mas é difícil manter este tipo de interesse durante 

muito tempo. A equipa deve participar ativamente no lançamento dos resultados. Deve ser 

criado um espírito de responsabilidade e de necessidade de transferir os dados de um monitor 

de computador para um mapa que possa ser observado e analisado por todos. 

Alguns chefes de linha receiam que a atualização de informação possa causar perdas de tempo 

de trabalho para os operadores em linha. Aqui surge a questão de como o tempo de produção 

de um operador deve ser usado. É sabido que o tempo em fábrica não corresponde ao tempo 

de produção efetivo, especialmente considerando as paragens inesperadas. Quando, por 

exemplo, um produto produzido a um nível mais baixo na cadeia de valor deixa de ser preciso 

no nível seguinte, a produção é, muitas vezes, interrompida. Na impossibilidade de iniciar de 

imediato a produção do produto seguinte, os colaboradores devem ser capazes de 

desempenhar outras tarefas caso seja solicitado como, por exemplo, atualizar indicadores, 

assumir responsabilidade por documentação visual e analisar resultados. Caso haja de facto 

problemas na atualização dos indicadores por parte dos operadores, deve ser o supervisor a 

desempenhar esse papel. Este terá as competências para, além de atualizar dados e 

indicadores, motivar, persuadir e incentivar o grupo a desempenhar as suas tarefas. 

2.5 Produção Lean 

O conceito Lean nasceu nos anos 70 para designar um conjunto de técnicas adotadas por 

fabricantes japoneses, entre os quais a Toyota Motor Company, com o objetivo de reduzir 

custos de produção e aumentar a produtividade. 

A produção Lean (produção magra), em oposição a produção em massa, tem como princípios 

o trabalho em equipa, comunicação, uso eficiente de recursos, melhoria contínua (kaizen) e 

eliminação de desperdícios.   

2.5.1 Kaizen  

Este conceito é o mais importante da administração japonesa e é a chave do seu sucesso. 

Kaizen significa melhoria contínua, promovida pelo envolvimento de todos os colaboradores: 

administração, gerentes, operários (Masaaki 1990). É o conceito que está por detrás da boa 

gestão, interligando a filosofia, os sistemas e as ferramentas na resolução de problemas. A 

melhoria contínua pressupõe que qualquer organização tem problemas e que é possível 

resolvê-los formando uma cultura onde todos podem admitir livremente esses problemas. 

Tem ainda um especial foco no consumidor, o qual a organização deve procurar satisfazer de 

modo a permanecer ativa no mercado.  

No contexto Kaizen, a gestão desempenha duas funções principais: a manutenção de padrões, 

através de treino e formação, e melhorias. As melhorias implicam baixos custos uma vez que 

são feitas através de esforços humanos, comunicação, treino, trabalho de equipa, 

envolvimento e autodisciplina. É dada especial atenção aos processos, uma vez que são estes 

a causa, a origem, dos resultados. Por isso, adotam-se estratégias orientadas aos processos 

como, por exemplo, TQM (Total Quality Management), JIT (Just-in-time) e TPM (Total 

Productive Maintenance). O compromisso e o envolvimento dos altos cargos de gestão é um 

fator crucial (Masaaki 1990). 

O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), Figura 2, é o veículo que orienta a implementação 

Kaizen e é, por isso, um dos conceitos mais importantes do processo. Após estabelecer o alvo 

de melhoria e elaborar planos de ação, implementa-se o plano e verifica-se se de facto a 
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melhoria foi alcançada. Caso tal se verifique, segue-se para a padronização dos novos 

procedimentos ou estabelecem-se metas para novas melhorias. Enquanto o PDCA é usado 

para melhorar os processos, o ciclo SDCA (Estandardizar-Fazer-Verificar-Agir) é o que os 

padroniza e estabiliza. 

 

Figura 2 - Ciclo PDCA (PDCA, 2016) 

A filosofia Kaizen dá ainda primazia à qualidade do serviço ou produto. Por melhores que 

sejam o preço e o prazo de entrega ao cliente, de nada servirá se o produto ou serviço não 

forem de qualidade. Aqui é necessário o compromisso da gestão pois, muitas vezes, os 

gestores atribuem maior importância aos prazos de entrega e à redução de custos em 

detrimento da qualidade, o que coloca em risco a sobrevivência da empresa. 

2.5.2 Controlo da Qualidade Total 

Controlo da Qualidade Total (Total Quality Control (TQC)) progrediu para Gestão da 

Qualidade Total (Total Quality Management (TQM)), deixando de enfatizar apenas o controlo 

do processo de qualidade para a passar a ser uma estratégia de consciencialização de todos os 

colaboradores para a importância da qualidade em todos os processos por forma a manter a 

empresa competitiva e rentável. Através de um envolvimento de todos na organização devem 

ser identificados processos-chave e melhorá-los continuamente por forma a serem obtidos 

melhores resultados. 

2.5.3 Just-In-Time (JIT) 

Sistema de produção com origem na Toyota Motor Company, tem como foco a eliminação de 

todos os tipos de atividades que não agregam valor e a obtenção de um sistema de produção 

flexível para responder às variações da procura. Quando bem implementado, este reduz 

drasticamente o custo e prazos de entrega do produto. 

Existem 7 grandes tipos de desperdício, isto é, atividades que não acrescentam valor e que por 

isso devem ser eliminadas ou minimizadas (Liker 2004). Estes podem ser identificados não só 

numa linha de produção, mas também noutras áreas da empresa, nomeadamente de 

desenvolvimento do produto, processamento de encomendas, escritório. 

 -Excesso de produção: Produção de produtos para os quais não existem encomendas, 

originando custos relacionados com mão-de-obra, armazenamento e transporte, dada a 

existência de grandes quantidades de produto em inventário; 
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 -Excesso de espera: Tempos de espera de trabalhadores enquanto observam o 

funcionamento de um equipamento, enquanto esperam pela próxima etapa do processo e 

inatividade por falta de matéria-prima, avarias e gargalos; 

 -Excesso de transporte: Transporte de produto inacabado (Work in Process (WIP)) por 

longas distâncias, transporte ineficiente de produtos acabados; 

 -Excesso de processamento ou processamento incorreto: Etapas desnecessárias no 

processo de fabrico que ocorrem devido aos equipamentos ou ao design do produto, causando 

movimentos desnecessários ou até mesmo produtos defeituosos. É também considerado 

desperdício quando a qualidade de um produto é maior do que a necessária; 

 -Excesso de inventário: Excesso de matérias-primas, WIP, produto acabado que 

acarreta problemas como grandes lead times, obsolescência, material danificado, custos de 

transporte e armazenamento;  

 -Excesso de movimento: Qualquer movimento que não acrescenta valor ao produto 

como, por exemplo, procurar recursos, materiais ou ferramentas;  

-Defeitos: Produção de peças defeituosas, sendo necessário repetir a produção. 

2.5.4 Manutenção da Produtividade Total 

O TPM visa a busca contínua por uma manutenção eficiente dos equipamentos por forma a 

atingir a produção mais perfeita possível, o que se traduz na minimização da ocorrência de 

avarias, de paragens desnecessárias, de abrandamentos de produção, de defeitos e até mesmo 

de acidentes, uma vez que se procura também a máxima segurança no ambiente de trabalho. 

Existe uma constante tentativa de envolver e motivar os colaboradores para a realização de 

uma manutenção contínua aos equipamentos que operam, por forma a maximizar as 

eficiências dos equipamentos e produção (Bhadury 2000). 
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3 Processo Produtivo 

Inicialmente, foi realizado um estudo do processo produtivo da linha CR 2 que permitiu 

compreender as várias etapas que integram a cadeia de valor do produto final e perceber quais 

eram os pontos críticos do processo. Trata-se de uma linha onde ocorre a aglomeração de 

cortiça com borracha. Esta trabalha em regime make-to-stock, situação que decorre do facto 

de existirem bastantes unidades de produto em stock de momento. Dada a recente 

transferência da linha de produção (Janeiro 2016), de Corroios, Lisboa, para Mozelos, Santa 

Maria da Feira, houve a necessidade de assegurar a satisfação de eventuais necessidades dos 

clientes durante o período de transferência e fase de arranque da unidade. A tendência será 

para que, à medida que o desempenho produtivo aumente, os níveis de stock sejam 

minimizados e o regime se aproxime o mais possível de make-to-order, produção para 

satisfazer encomendas. 

Uma vez que a linha ainda se encontrava em fase de arranque e afinação, verificou-se alguma 

instabilidade da produção o que dificultou a análise do processo. 

3.1 Apresentação dos Produtos 

A linha CR 2 da ACC produz essencialmente dois tipos de produtos, os Cilindros 

Calandrados (D25) e os Cilindros Ply Ups (D30), (Figura 3). Ainda que o seu aspeto seja 

semelhante, as restantes características e os processos produtivos que os originam são bastante 

distintos. 

Os cilindros podem ter várias dimensões. Os D25 são produzidos com apenas uma dimensão, 

25 polegadas de diâmetro e 42 polegadas de altura. Já os D30, com 30 polegadas de diâmetro, 

podem ser produzidos com 37, 43, 49 ou 54 polegadas de altura.  

 

Figura 3 - Cilindro Calandrado (esquerda) e Cilindro Ply Up (direita) 

Para além dos cilindros, a linha é ainda responsável por produzir parte da matéria-prima que é 

utilizada para a produção dos cilindros e de blocos, produto acabado da linha CR 1. Tratam-se 

de rolos de borracha, designados por pigs, (Figura 4).  
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Figura 4 - Pig 

3.2 Processo Produtivo 

O processo ilustrado na Figura 5 inicia-se com a produção de uma mistura designada por 

mistura mãe (Master Batch (MB)). Uma MB representa uma combinação de várias matérias-

primas (MP) que depois de misturadas e processadas originam um material viscoso que é 

cortado em pequenas porções, pigs. Uma mistura tem um peso específico que varia consoante 

as MP utilizadas e as suas quantidades. Diferentes combinações de MP originam diferentes 

tipos de mistura mãe e, por sua vez, diferentes tipos de pig. Cada combinação tem o nome de 

“fórmula” e é este o principal elemento diferenciador dos vários tipos de produto fabricados. 

Estas fórmulas foram criadas e testadas por forma a garantir que o produto possui as 

características adequadas para o desempenho da função a que se destina. 

Depois de produzidos, os pigs dão entrada num novo ciclo produtivo. Estes são misturados 

com outras MP, nomeadamente triturado de cortiça (granulado) e aditivos químicos, cujas 

quantidades variam também consoante a fórmula em questão, dando origem a uma mistura 

designada por mistura final (Final Mix (FM)). Este material, depois de processado, é 

convertido em cilindros D25 e D30. Esta mistura final pode também ser produzida para ser 

utilizada por uma outra linha que fabrica folhas de cortiça com borracha cortadas à espessura, 

um outro tipo de produto designado por FCE.  

 

Figura 5 - Esquema do processo produtivo 
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Um cilindro pode, assim, ter várias fórmulas e várias dimensões, o que aumenta o leque de 

opções para o cliente aquando da escolha do produto que melhor se adequa às suas 

necessidades. 

3.3 Programação da Produção 

A linha opera 24 horas por dia durante 5 dias por semana. Cada dia de trabalho é dividido em 

três turnos de 8 horas: turno 1 (6h-14h), turno 2 (14h-22h) e turno 3 (22h-6h). 

Através da análise da Figura 6, percebe-se que os cilindros D25 e D30 são produzidos durante 

o turno 1 de cada dia enquanto nos turnos 2 e 3 são produzidos pigs, necessários para 

assegurar a produção de cilindros e blocos do dia seguinte, e, por vezes, a produção de FCE. 

A linha tem capacidade para produzir 26 cilindros D25 ou 12 cilindros D30 por turno. A 

capacidade é condicionada pelas capacidades das estufas de vulcanização, etapa final do 

processo produtivo. 

A existência de uma maior procura por cilindros D25 leva a que estes se produzam em 3 dias 

semanais enquanto os D30 apenas se produzem em 2. 

Apenas a equipa que opera no turno 1 tem as competências e o número de elementos 

indicados para produzir cilindros, daí ser impossível a produção dos mesmos durante os 

turnos 2 e 3. Ainda que fosse possível fazê-lo, a produção de MB ficaria comprometida o que 

iria comprometer, por sua vez, a produção de cilindros e blocos do dia seguinte. As estufas de 

vulcanização impossibilitam também a produção contínua de cilindros dado que os tempos de 

vulcanização variam entre 11h e 26h. 

Na linha CR 2, a equipa do turno 1 é constituída por 6,5 elementos, sendo os 0.5 explicados 

pelo facto de haver um elemento que auxilia simultaneamente a produção da linha CR 2 e da 

linha CR 1. Pelas mesmas razões, a equipa do turno 2 tem 3,5 elementos e a do turno 3 2,5 

elementos. 

 

 

Figura 6 - Plano de Produção Semanal 

O tempo médio de entrega de uma encomenda é de quatro semanas. Uma semana após a 

receção da encomenda, dá-se início à produção. Na semana 2 ocorre a produção, na semana 3, 

após desmoldagem e estabilização (processo no qual o cilindro arrefece e liberta a humidade), 

o produto segue para a área de transformação e/ou de embalamento (dependendo da 

encomenda em questão) e na semana 4 o produto é expedido.  

Quando recebe a lista de encomendas para serem produzidas durante a semana, o chefe de 

produção trata de programar a produção para os vários dias. A programação da produção é 

desenvolvida por forma a minimizar o número de setups, preparações de linha que podem ter 

que ser realizadas aquando da transição da produção de um tipo de produto para outro, que 

representam tempos improdutivos. Estas preparações podem traduzir-se em limpeza de 
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equipamentos, troca de moldes, entre outros. Interessa, portanto, analisar as situações que 

requerem setups para sequenciar os trabalhos do modo mais eficiente possível. 

O sequenciamento da produção é feito tendo essencialmente em conta dois critérios:  

 Cor do material: referências de coloração clara devem ser produzidas antes das de 

coloração escura. O setup é evitado se a transição ocorrer de referências mais claras 

para referências mais escuras. A produção de uma referência clara depois de uma 

escura sem efetuar um setup de limpeza origina contaminação do produto e alteração 

das suas características; 

 Dimensão do granulado de cortiça: referências com dimensão de granulado menor 

devem ser produzidas primeiro. Caso não se verifique, será necessário efetuar um 

setup de limpeza para evitar a presença de granulado mais grosso em referências de 

granulado mais fino, algo que seria facilmente percetível e que alteraria as 

características do produto, tal como ocorre com a cor. 

Deste modo, o sequenciamento de produção mais eficiente segue uma lógica de produzir as 

referências mais claras, partindo das que têm granulado mais fino e indo até àquelas cujo 

granulado é mais grosso, e as referências mais escuras depois, indo igualmente de referências 

de granulado mais fino para referências de granulado mais grosso. 

O processo de planeamento ocorre como demonstrado na Figura 7. Tendo em conta a 

capacidade produtiva da linha, o Planeamento, Departamento da Logística, envia todas as 

Quintas-feiras, uma lista de encomendas a produzir para o chefe de produção. Perante a lista 

de encomendas recebidas, o chefe de produção efetua a programação da produção para a 

semana. O plano criado deve estar pronto até as 14h de Sexta-feira, hora em que se inicia a 

produção de pigs que vão servir a produção de blocos (3 turnos) e cilindros (turno 1) de 

Segunda-feira. Com base na produção do dia seguinte, a chefia elabora uma sequência de 

fabrico de MB que deve ser levada a cabo durante os turnos 2 e 3. Sempre que se aproxima o 

fim de um turno, a chefia analisa se o plano de fabrico foi cumprido devidamente. Caso não se 

verifique o cumprimento do planeado, procede-se a correções e reajustes da produção dos 

turnos seguintes. Os desvios ao planeado podem ter diversas causas nomeadamente avarias, 

falta de colaboradores, falta de material, entre outros.  

 

Figura 7 - Mapa de Fluxos do Planeamento 
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No que diz respeito ao turno 1, o não cumprimento do plano significa que foram produzidos 

menos de 26 cilindros calandrados ou menos de 12 cilindros ply ups. Quando tal sucede, o 

chefe de produção e o responsável do planeamento analisam novamente o plano semanal de 

produção, verificam as prioridades das várias encomendas e, caso seja necessário, redefinem o 

plano. As encomendas com datas de entrega mais próximas e as referências cuja etapa 

seguinte é a transformação (geralmente laminação) terão prioridade em relação às restantes. 

As encomendas que não requerem transformação necessitam apenas de ser embaladas e 

expedidas, o que explica a menor urgência. Caso a encomenda não cumprida seja menos 

prioritária que as restantes, segue-se o plano que tinha sido definido inicialmente.  

O não cumprimento do plano nos turnos 2 ou 3 significa que não foram fabricados pigs 

suficientes para assegurar a produção do dia seguinte. Como tal, é feita uma nova análise ao 

plano semanal, verificam-se prioridades das encomendas, redefine-se o plano e produz-se MB 

no turno 1 do dia seguinte de acordo com a nova sequência de produção definida. 
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4 Modelo de Controlo de Produção em vigor 

Neste capítulo são descritas as condições de recolha e tratamento de informação, relativa à 

produção, que existiam antes da realização deste projeto. 

A monitorização da produção ocorre a partir da análise de dados recolhidos pelos operadores 

no chão de fábrica. Esta recolha é realizada através do preenchimento manual de documentos 

em papel criados para o efeito, sendo a partir destes retiradas informações como quantidades 

produzidas de produto acabado, quantidades de matéria-prima consumida, tempos de 

produção e ocorrência de tempos improdutivos. Depois de preenchidos, parte dos documentos 

são arquivados e outros são inseridos no ERP (Enterprise Resource Planning) da empresa por 

um colaborador responsável, para que os gestores tenham oportunidade de analisar os 

resultados operacionais. 

4.1 Declaração de Produção 

Dos vários documentos existentes, aquele que melhor sintetiza um turno de produção é a 

declaração de produção. Esta contém informação relativa à data e turno em que está a 

decorrer a produção, centro de custo, nome do operador que preenche o documento, chefia 

responsável, ordens de fabrico, fórmulas, dimensões dos produtos produzidos, horas de início 

e de fim de cada atividade, quantidades produzidas e tempos improdutivos com respetivas 

horas de início e de fim.  

O preenchimento da declaração de produção é efetuado manualmente por um operador ao 

longo do turno produtivo. À medida que vão sucedendo, os vários acontecimentos vão sendo 

registados na frente (Figura 8) e verso (Figura 9) do documento, consoante as ocorrências são 

produtivas ou improdutivas, respetivamente. Sempre que se inicia a produção de uma ordem 

de fabrico, um registo é aberto na parte frontal do documento. Este é encerrado quando a 

produção dessa ordem de fabrico termina ou caso se verifique a ocorrência de uma paragem. 

Quando ocorre uma paragem, encerra-se o registo produtivo em aberto colocando-se a hora de 

fim e a quantidade de produto produzida até então e, em seguida regista-se, no verso do 

documento, o código da paragem, o seu motivo e a hora de início (que deverá coincidir com a 

hora de fim do registo de produção que se encerrou) e hora de fim da mesma. O total de 

períodos de tempo registados, frente e verso do documento, deverá coincidir com o tempo 

total de um turno, 8 horas (480 minutos).  

Quando o turno acaba, o operador entrega a declaração de produção no gabinete das chefias 

situado junto à linha produtiva. Este processo ocorre no final de cada turno. Diariamente, às 

9h da manhã, todas as declarações da fábrica são recolhidas por um colaborador da logística. 

Este dirige-se a cada gabinete das várias linhas de produção e recolhe as várias declarações, 

preenchidas, relativas à produção dos três turnos do dia anterior. Após recolher os 

documentos, o colaborador logístico despende todo o dia a transcrever as informações das 

declarações de produção para o ERP da empresa, System 21. Além de transferir os dados para 

o sistema, este digitaliza e envia as declarações para pastas de rede partilhadas pelos 

responsáveis das várias unidades produtivas. A pesquisa de declarações é ineficiente uma vez 
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que esta se traduz numa procura de ficheiros entre várias pastas. Os ficheiros digitalizados são 

consultados quando é necessário obter informações adicionais que são ignoradas na inserção 

de dados no sistema, como é o caso de observações incluídas pelo operador, acerca do que 

sucedeu durante o turno e dos motivos das paragens que, por exemplo, tratando-se de avarias, 

especificam o equipamento em causa. A impossibilidade de inserir estas informações deve-se 

à inexistência de campos na interface do sistema ERP que possibilitem a entrada desses 

dados.    

 

 

Figura 8 - Declaração de Produção (frente) 

 

Figura 9 - Declaração de Produção (verso) 

Toda a informação recolhida durante um dia de produção só pode ser consultada no dia 

seguinte devido a todo o procedimento anteriormente descrito. Existe um grande período de 

tempo que decorre entre o registo de dados da produção e o acesso às informações pelos 
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gestores. A informação é consultada através de estruturas informáticas que integram o ERP da 

empresa. 

Para contornarem este problema, acedendo à informação mais rapidamente, os gestores 

pedem às chefias que lhes enviem, por e-mail, um documento com o resumo do que se 

produziu e das paragens que ocorreram.  

Além da demora na chegada de informação, foram identificadas ainda outras desvantagens 

que advêm do facto das declarações de produção serem preenchidas manualmente, 

nomeadamente confusão na leitura dos valores referentes às quantidades devido a rasuras e 

correções, erros relacionados com o preenchimento dos códigos das ordens de fabrico e ainda 

má legibilidade. 

A partir dos dados da declaração de produção podem ser retiradas várias informações, 

nomeadamente número de unidades produzidas dos vários tipos de produto, número de 

unidades rejeitadas, velocidades de produção, número de paragens, tempo consumido pelas 

mesmas e tempo efetivo de produção. 

4.2 Não contabilização dos quilogramas na produção de pigs 

As declarações de produção dos turnos 2 e 3 registam a produção de pigs, como já foi referido 

anteriormente. Após a inserção da ordem de fabrico, fórmula, molde, hora de início e hora de 

fim segue-se a introdução da quantidade produzida, cuja unidade de grandeza é o número de 

pigs. Nos pigs, o peso nominal varia consoante a sua fórmula. Dado que muitas vezes uma 

MB dá origem a um número de pigs não inteiro, os operadores, aquando do preenchimento da 

declaração, tendem a colocar o número inteiro seguido da quantidade de quilogramas (Kg) em 

sobra, insuficiente para perfazer um pig. De facto, faz sentido que assim seja uma vez que se 

deve registar tudo aquilo que se produz para que os dados de produção que chegam à gestão 

sejam o mais precisos e realistas possível. Aquando da análise do modelo de controlo, foi 

possível analisar a forma como as declarações eram inseridas no ERP da empresa. Percebeu-

se que, afinal, o número de quilogramas inseridos pelos operadores era desnecessário dado 

que estes eram completamente ignorados aquando da sua passagem para o ERP efetuada pelo 

colaborador da logística. 

A não contabilização destas quantidades faz com que os dados de produção deixem de ser 

precisos. Quando analisado um ano de produção, esta não contabilização tem um impacto 

bastante relevante, traduzindo-se na não declaração de centenas de quilogramas que 

correspondem a dezenas de unidades de pigs. 

A partir da análise das declarações de produção referentes ao mês de Abril (04/2016) (Anexo 

A), foi possível contabilizar o número de quilogramas que, ainda que estando descriminados 

nas folhas, foram ignorados aquando da inserção de dados no sistema de informação da 

empresa. No mês de Abril não foram contabilizados 545 quilogramas de material de 

diferentes referências. Se se assumir que o preço médio por quilo é aproximadamente 1,4 

euros, percebe-se que deixam de ser contabilizados 763 euros por mês o que multiplicando 

por 11 meses (meses de trabalho num ano) corresponde a 8393 euros por ano. 

Este montante não é perdido pela empresa, no entanto trata-se de uma questão de registo que 

pode ser melhorada de forma a tornar mais realista e fiel o retrato da realidade e capacidade 

produtiva.   

4.3 Fator Qualidade do OEE 

O indicador de desempenho que melhor traduz a eficiência operacional da linha é o OEE. A 

sua análise é muito valorizada pelo diretor industrial e pelos restantes gestores.  
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O OEE medido a partir dos dados de produção recolhidos tem em consideração a 

performance, a disponibilidade e qualidade. Ainda assim, quando se trata de produção dos 

cilindros, a qualidade assume-se como sendo 100%, dado que só é possível saber se um 

cilindro é defeituoso aquando do processo de transformação ou através de reclamações dos 

clientes. Quando um cilindro é desmoldado, só é possível visualizar o seu aspeto exterior, 

fator que, por si só, não permite garantir se este cumpre ou não com as suas especificações. 

Como tal, apenas quando este é sujeito a um processo de transformação, tratando-se 

geralmente de laminagem, é que é possível concluir acerca da sua qualidade. Caso a 

encomenda não contemple o processo de transformação, a identificação de não conformidades 

será feita apenas a posteriori pelo cliente, estando a empresa suscetível ao recebimento de 

reclamações por parte do mesmo. 

Para uma análise rápida e em tempo real do que está a acontecer com a produção, é difícil a 

obtenção atempada dos dados que influenciam o fator qualidade dos cilindros, daí assumir-se 

que esta tem o valor de 100%. 

Já relativamente à produção dos pigs, é possível identificar não conformidades através da 

análise do seu aspeto físico, tornando possível contabilizar quantidades de unidades rejeitadas 

e consequentemente obter valores diferentes para o fator qualidade. 

4.4 Quadro Informativo de linha 

Existe por parte das chefias, chefe de produção, diretor industrial e departamento dos 

Recursos Humanos a necessidade de transmitir informações aos operadores através de um 

quadro informativo situado no shop floor. Neste quadro são apresentadas informações 

relativas a comunicações de aniversários dos operadores, reclamações de clientes, qualidade 

interna (não conformidades detetadas no processo de laminação, por exemplo), estratégia da 

empresa, ensaios previstos, manutenção, plano de produção, atrasos, organigrama das várias 

equipas qua atuam nos vários turnos, entre outros. Ao longo do período em que o projeto foi 

desenvolvido, verificou-se que existia no quadro um espaço para o OEE destinado a conter 

informações relativas aos resultados operacionais da linha produtiva. Contudo este não era 

devidamente utilizado e atualizado. 

4.5 Falta de monitorização dos desvios ao plano de produção  

Foi identificada uma oportunidade de melhoria relativa à monitorização do planeamento. 

Verificou-se que de uma forma frequente, a produção efetuada não coincidia com o plano 

semanal elaborado previamente pelo chefe de produção. Problemas de qualidade, avarias, 

surgimento inesperado de encomendas de carácter urgente, falta de material eram as 

principais causas de desvios. 

Quer os desvios quer as suas causas eram difíceis de percecionar por parte dos gestores, dada 

a inexistência de indicadores que lhes permitissem fazer essa análise. Foi, portanto, 

identificada a necessidade de medir a eficiência no cumprimento do plano de produção.  

Controlar sistematicamente os desvios entre o programado e o realizado e analisar 

criticamente as suas causas promoverá ações de melhoria no sentido de otimizar a eficiência 

operacional e, simultaneamente, custos de produção.  

4.6 Oportunidades de Melhoria 

Depois de efetuada a análise descrita nas secções anteriores, identificaram-se os seguintes 

aspetos suscetíveis de vir a ser alvo de ações de melhoria: 



Melhoria do Modelo de Controlo de Produção numa linha de aglomeração de cortiça com borracha 

 

24 

 Preenchimento manual da declaração de produção que causa problemas de má 

legibilidade e erros de preenchimento; 

 Muito tempo decorrido entre o registo de dados de produção e o instante em que a 

informação passa a estar disponível para consulta por parte dos gestores;  

 Falta de eficiência na consulta de informação das declarações de produção, tendo em 

conta que esta é efetuada mediante a abertura de ficheiros armazenados em pastas 

partilhadas; 

 Informação ignorada na inserção de dados no ERP, nomeadamente observações 

adicionadas pelo operador e peso de pigs;  

 Falta de informação de resultados operacionais nos quadros informativos; 

 Ausência de indicador de monitorização do cumprimento do plano de produção. 
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5 Modelo de Controlo de Produção 

Na fase de conceção do modelo procurou-se abranger o máximo de informações de todo o 

processo por forma a facilitar a procura de oportunidades de melhoria e a identificação e 

resolução de problemas. Entendeu-se que a melhor solução seria a conceção de uma 

ferramenta que permitisse aumentar a eficiência na recolha de dados a partir da linha de 

produção e que, em simultâneo, diminuísse de forma considerável o tempo necessário para 

que os gestores tenham acesso aos dados de produção, assim como aos valores dos 

indicadores de desempenho. 

A conceção da ferramenta foi feita em vários estágios sequenciais: 

- Definição do modelo e identificação dos requisitos dos utilizadores; 

- Projeção do Sistema: estruturação do sistema e adequação às necessidades dos utilizadores; 

- Adaptação do sistema às condições produtivas; 

- Avaliação da conformidade das informações do sistema com a realidade. 

5.1 Requisitos dos utilizadores 

Inicialmente foi efetuada uma recolha de informação a partir de declarações de produção e 

através do acompanhamento do processo produtivo, que não só permitiu compreender o 

comportamento da produção, mas também os fatores críticos que requerem maior atenção por 

parte dos responsáveis, servindo de base à criação e seleção dos indicadores a integrar na 

nova ferramenta. Foram também recolhidos e organizados, através de dados históricos 

arquivados em formato físico, tempos standard das operações, ciclos teóricos de produção 

para cada fórmula e tipo de molde, sendo estes valores essenciais para estimar a performance 

do processo produtivo. Os ciclos teóricos de produção recolhidos correspondem a valores 

praticados pela linha quando esta estava instalada em Corroios. 

Após a reunião da informação, foi construído um template em Excel que permitiu a inserção 

dos dados das declarações de produção para destes se poderem extrair valores de eficiências. 

Com o acompanhamento dos dados recolhidos, foi possível perceber a potencialidade e a 

importância da informação das declarações de produção e identificar aqueles que viriam a ser 

os requisitos dos utilizadores do novo sistema de controlo.  

Os utilizadores do sistema são os operadores, chefias, chefe de produção e diretor industrial 

da unidade. Os primeiros são os intervenientes no processo produtivo e são também eles que 

efetuam o registo de dados do processo. Os segundos supervisionam e coordenam o trabalho 

dos primeiros. O terceiro é responsável pela gestão e planeamento da produção e o quarto 

analisa os resultados operacionais, sendo este o principal responsável pelo bom 

funcionamento da unidade produtiva. Os principais objetivos do chefe de produção e do 

diretor industrial prendem-se essencialmente com a apreciação da realidade produtiva e 

otimização da eficiência do fluxo produtivo através da criação de ações de melhoria que 

agreguem valor ao produto. 
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Foi prestada especial atenção ao modo de aquisição de dados, que devia ser o mais simples, 

acessível e eficaz possível. Esta aquisição é executada pelos operadores que devem combinar 

a atividade produtiva com o registo da informação. 

Depois de reunir com os utilizadores do sistema, concluiu-se que os requisitos do novo 

sistema seriam: 

 Interface simples e intuitiva; 

 Existência de diferentes níveis de acesso dependendo do utilizador; 

 Possibilidade de adicionar/editar declarações de produção; 

 Possibilidade de consultar declarações mediante uma pesquisa por filtros; 

 Possibilidade de validar informação inserida pelos operadores; 

 Possibilidade de gerar relatórios de produção; 

 Possibilidade de analisar indicadores de desempenho a visualizar graficamente, como 

por exemplo o OEE; 

 Possibilidade de medir desvios da produção relativamente ao planeado.  

5.2 Projeto do Sistema 

Nesta etapa é apresentada a nova ferramenta de controlo de produção, bem como a forma 

como esta consegue responder às necessidades dos utilizadores.  

Na construção da ferramenta escolheu-se Microsoft Office Access 2013 para a recolha de 

dados e Microsoft Office Excel 2013 para analisar e tratar a informação proveniente do 

Access. Pensou-se que esta última aplicação informática seria a mais adequada, uma vez que 

o diretor industrial e os restantes colaboradores já estavam familiarizados com a análise de 

informação em Excel, o que viria a facilitar a adaptação à nova ferramenta. 

Para além do que foi mencionado anteriormente, existem variadas fontes que recomendam o 

uso conjunto de Excel e Access. Embora o Excel seja muitas vezes usado para armazenar 

dados, este apresenta algumas limitações quando se trata de relacionar dados provenientes de 

várias tabelas. Para esta função, a aplicação mais adequada é o Access. Este permite criar 

tabelas e relacioná-las, cruzar informação, executar consultas, definir tipos de dados por 

forma a garantir a integridade da informação, partilhar e atualizar informação entre vários 

utilizadores, criar relatórios e formulários competentes. Por todas estas razões, o Access é de 

facto uma ferramenta muito mais completa no que diz respeito à organização de informação e 

tem a vantagem de ser fácil de trabalhar graças ao facto de a sua interface ser user friendly. 

Estando o registo, organização e gestão de dados assegurados pelo Access segue-se o 

tratamento da informação, função que é desempenhada de forma exímia pelo Excel. Este é 

genericamente melhor na análise de dados. Desta forma, a utilização dos dois programas em 

conjunto torna-se bastante benéfica, sendo possível usufruir das vantagens de ambos. 

Como qualquer sistema de informação, este necessita de ser alimentado, com a introdução de 

dados, e tem que gerar resultados/informações. Na linha de produção, o operador responsável 

pelo preenchimento das declarações em papel passará a efetuá-lo diretamente em computador 

através de formulários de entrada de dados em Access. Os dados serão organizados em tabelas 

que serão exportadas para um Excel que apresentará resultados através de um dashboard, com 

vários gráficos contendo diferentes tipos de informação acerca da produção.  
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5.2.1 Funcionalidades 

A entrada na aplicação é efetuada mediante a introdução de credenciais (Figura 10), que 

permitem diferentes níveis acesso. Existe um nível de acesso, destinado ao diretor industrial, 

chefe de produção e chefias, que permite ao utilizador usufruir de todas as funcionalidades da 

aplicação. Já o outro nível de acesso destina-se aos operadores e é limitado, na medida em que 

permite apenas a criação de declarações de produção.  

 

Figura 10 - Formulário Login 

Depois de inseridas as credenciais, é apresentado ao utilizador um menu (Figura 11), com 

várias opções, nomeadamente: criar declarações de produção, consultar declarações e 

criar/consultar o plano semanal.   

 

Figura 11 - Menu Principal 

Uma das principais funcionalidades da aplicação é a criação de declarações de produção 

(Figura 12). Esta foi criada à imagem da declaração em papel já existente. A sua estrutura de 

preenchimento e os campos a preencher são bastante semelhantes, o que facilita e acelera o 

processo de adaptação dos operadores, os principais utilizadores desta funcionalidade. A 

ferramenta também auxilia o operador no processo de preenchimento, apresentando, em 

vários campos, listas de opções. Por exemplo, no preenchimento do campo correspondente 

aos códigos dos tempos improdutivos, a ferramenta apresenta a lista de todos os códigos 

improdutivos existentes, permitindo que o operador não tenha de memorizar essa informação 

e prevenindo erros de preenchimento. 
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Figura 12 - Formulário de preenchimento da Declaração de Produção 

Depois de preenchida a declaração é possível gerar relatórios da mesma. Um dos relatórios 

corresponde à versão de impressão da declaração e o outro é como que um resumo das 

informações inseridas. A declaração de produção contém, por vezes, vários registos com a 

mesma ordem de fabrico e tipo produto diferenciando-se apenas pelos períodos de produção e 

quantidades produzidas. O relatório resumo, ilustrado na Figura 13, agrega os vários registos 

por ordem de fabrico e produto e apresenta a quantidade total produzida assim como o tempo 

total de produção. Quanto aos tempos improdutivos, estes são apresentados com as respetivas 

durações. Quando se trata de paragens planeadas, como é o caso da reunião Top 5 (reunião 

entre operadores e chefias que ocorre no início de cada turno), da refeição e do lanche, estas 

não aparecem no relatório dado que, sendo expetável a sua ocorrência e a sua duração, não é 

relevante que estas sejam apresentadas. 

 

Figura 13 - Relatório Resumo da Declaração de Produção 
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Uma outra funcionalidade da aplicação é a consulta avançada das declarações de produção, 

(Figura 14). Tendo em conta que em cada ano podem ser geradas cerca de 726 declarações de 

produção na linha CR 2, entendeu-se que seria importante criar uma funcionalidade que 

facilitasse a consulta das mesmas mediante uma pesquisa avançada por filtros. A pesquisa 

pode ser realizada por datas, fórmulas, moldes, tipos de paragens, ordens de fabrico e turno. 

Perante a lista de declarações que satisfazem os critérios de pesquisa escolhidos, é possível 

visualizar de forma detalhada cada uma das declarações. Depois de aberta a declaração, esta 

pode ser analisada e validada, sendo esta função destinada a ser desempenhada pelas chefias. 

 

Figura 14 - Formulário de consulta de Declarações de Produção 

A outra funcionalidade da aplicação é a criação do plano de produção e análise do seu 

cumprimento. Dado que uma das oportunidades de melhoria identificadas se relacionava com 

a monitorização dos desvios da produção relativamente ao plano de produção, resolveu-se 

criar uma forma de o fazer através da aplicação. Depois de inserido o plano de produção 

semanal delineado pelo chefe de produção (Figura 15) e de inseridas todas as declarações de 

produção relativas à semana em questão, estão reunidas as condições para ser efetuada uma 

análise comparativa entre a lista do plano de produção e a lista de produção efetiva, através do 

cálculo do valor do indicador BTS (Figura 16). Este indicador, como já foi referido no 

capítulo 2, permite medir o ajuste da produção ao plano semanal de produção delineado no 

início de cada semana. 

 

Figura 15 - Formulário para Plano Semanal 
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Figura 16 - Formulário “Indicador Build-To-Schedule (BTS) - Ajuste da Produção ao Plano" 

 

Modelo Relacional e Indicadores  

Por detrás desta estrutura de formulários existem tabelas relacionadas entre si que armazenam 

os dados de uma forma organizada possibilitando o acesso aos mesmos de uma forma simples 

e eficaz. A forma como as tabelas se relacionam está associada ao propósito da aplicação e ao 

processo produtivo. É necessário entender que fórmulas se produzem, que tipos de moldes 

existem, que centros de custo existem, de que forma estes estão relacionados, que dados se 

introduzem nas declarações de produção, de que modo estes são introduzidos, que indicadores 

importa recolher, que informações se quer retirar, entre outros. 

A criação das tabelas e a estruturação da base de dados tiveram por base o elemento que se 

pretende replicar, a declaração de produção. 

Cada declaração de produção é composta por um cabeçalho identificativo que contém 

informações relativas à semana, data, linha de produção em questão, turno, responsável pelo 

preenchimento e observações para inserir informações adicionais acerca da produção. Esta é 

ainda composta por duas áreas de preenchimento, uma área para ser preenchida com 

informações relativas a atividades produtivas e uma outra para ser preenchida com 

informações relativas a atividades improdutivas. 

A área relativa a atividades produtivas pode conter vários registos, sendo cada um deles 

caracterizado por um código de uma ordem de fabrico seguido do nome da fórmula, nome do 

molde, versão da fórmula, hora de início e hora de fim da atividade e, por último, quantidade 

produzida e quantidade rejeitada. Uma ordem de fabrico é caracterizada por um código como, 

por exemplo “W6879536”, e a cada um deles está associado um produto, caracterizado por 

uma fórmula e um molde, e uma quantidade a ser produzida. Uma fórmula é caracterizada 

apenas por um nome identificativo que pode ser do tipo “1899”, “AJ879” ou “DRTW”. Um 

molde é caracterizado também por um nome que representa um tipo de produto, podendo este 

ser pig, FM, cilindro calandrado (D25) ou cilindro ply up (D30), e a sua dimensão, sendo esta 

última apenas válida para quando se trata de cilindros. Aos vários tipos de produto estão 

associados centros de custo, sendo que a produção de pigs e FMs é imputada a um centro de 

custo, a produção de cilindros calandrados a um segundo centro de custo e a produção de 

cilindros ply ups a um terceiro. A versão caracteriza a fórmula e vai sofrendo alterações ao 

longo do tempo consoante as melhorias realizadas na combinação das matérias-primas. As 



Melhoria do Modelo de Controlo de Produção numa linha de aglomeração de cortiça com borracha 

 

31 

horas de início e de fim servem para definir o início e o fim da atividade registada. Por último, 

tem-se a quantidade produzida e quantidade rejeitada do produto durante a atividade 

registada. 

A área referente a atividades improdutivas pode, também ela, conter vários registos. Cada um 

destes é caracterizado por um código de tempo improdutivo, hora de início e de fim da 

ocorrência e observação que contém informação extra acerca da ocorrência. Cada código 

improdutivo é caracterizado por um tipo de paragem e por uma descrição mais detalhada. 

Toda esta informação serviu de base à criação da base de dados, permitindo criar as tabelas e 

relações necessárias para uma primeira fase de funcionamento. À medida que a ferramenta foi 

evoluindo e ganhando forma, foram surgindo novas necessidades de informação que exigiram 

a adição de novos atributos a algumas das tabelas. Características como quantidade conforme, 

tempo decorrido entre a hora de início e de fim e velocidade de produção tiveram de ser 

adicionadas para facilitar a análise de informação e posterior extração de KPIs. Foi ainda 

acrescentada a característica de validação à tabela representativa do cabeçalho da declaração 

para se poder confirmar se esta foi revista e validade pelas chefias. 

A estrutura principal da base de dados está apresentada na Figura 17.  

 

Figura 17 - Modelo Relacional 

 

OEE 

Para o cálculo do OEE (Overall Equipment Efectiveness) foi criada uma consulta de várias 

tabelas por forma a reunir os dados necessários. Este indicador, como já foi mencionado 

anteriormente, corresponde ao produto de três fatores nomeadamente disponibilidade, 

performance e qualidade. São tidos em conta os três fatores ainda que a qualidade seja, como 

já foi referido, no caso dos cilindros, considerada 100%, o que pode não ser necessariamente 

verdade.  

A disponibilidade é dada por uma percentagem que representa o tempo durante o qual a linha 

esteve efetivamente a produzir face ao tempo de produção planeado. O tempo de produção 

efetiva, em minutos, é calculado a partir da soma dos tempos produtivos obtidos pela 

diferença entre as horas de início e de fim dos vários registos na área relativa a atividades 

produtivas. Quanto ao tempo de produção planeado, considerou-se ser um valor constante 

dado pela subtração do número total de minutos consumidos por tempos improdutivos cuja 

ocorrência é expectável ao total de minutos de um turno produtivo (480 min). Neste caso em 

concreto, as paragens planeadas são a reunião Top 5 realizada ao início de cada turno (5 
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minutos), o lanche (10 minutos) e a refeição (30 minutos). Quanto menor for o número de 

minutos consumidos por tempos improdutivos, maior será a disponibilidade da linha para 

produzir.  

A performance corresponde a um rácio entre os ciclos real e teórico de produção.  

Para ser possível ter acesso aos ciclos teóricos de produção foi necessário inserir mais 

informação na base de dados relativa às velocidades teóricas de produção dos vários produtos 

produzidos na linha. Cada produto representa uma combinação de fórmula e molde.  

 

BTS 

Para calcular o indicador BTS, indicador que representa o grau de cumprimento do plano de 

produção, é necessário, primeiramente, ter acesso a duas listas, a lista de produção planeada e 

a lista de produção real. Cada uma destas listas é composta por fórmula, molde e quantidade 

produzida. 

O modelo relacional para o caso baseia-se na lógica de que cada semana tem um plano 

semanal definido composto por vários registos ordenados cujas características são data, 

fórmula, molde e quantidade a produzir. 

Quanto à lista de produção real, esta foi obtida através de uma consulta de tabelas que 

armazenam informação relativa às várias declarações de produção inseridas na base de dados.  

Depois de obtidas as listas segue-se a análise e a comparação das mesmas através dos 

métodos de cálculo do indicador. Como referido anteriormente, o BTS corresponde ao 

produto de três fatores: volume, mix e sequência.  

O fator volume representa o rácio entre o número total de unidades produzidas (lista real) e o 

número total de unidades que estava planeado produzir (lista planeada).  

Para o cálculo do mix, é necessário comparar o número de unidades total de cada produto 

(fórmula e molde) que está na lista planeada e o número total de unidades produzidas desses 

mesmos produtos, efetuando-se a soma dos valores das quantidades mínimas para cada um 

deles, que corresponde à quantidade produzida dentro do mix. Depois de obtido o valor da 

soma, é calculado um rácio entre este valor e o menor valor entre o total de unidades 

produzidas, da lista real, e o total de unidades planeadas, da lista planeada.  

A sequência é calculada através do rácio entre a soma das quantidades mínimas (comparando 

a lista planeada com a lista real) dos produtos produzidos na sequência correta e a soma da 

quantidade produzida dentro do mix. Entende-se por produtos produzidos na sequência 

aqueles que na lista real ocupam uma posição igual ou inferior à posição que ocupam na lista 

planeada. 

Para demonstrar um caso prático de cálculo deste indicador segue-se o seguinte exemplo:   

                                                            

Tabela 1 - Lista Planeada 

Fórmula Molde Qtd

A D3043 2

B D3043 3

A D3043 12

C D2542 29

A D3043 14

C D2542 26

Total 86  

Fórmula Molde Qtd

B D3043 3

A D3043 2

A D3043 12

C D2542 29

D D3043 14

A D3043 14

Total 74

Tabela 2 - Lista Real 
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Volume =  74  /  86  = 0.86 

 

Tabela 3 - Mínimos entre as somas das quantidades reais e planeadas dos produtos da lista planeada 

Fórmula Molde  Planeado Real Mínimo

A D3043 28 28 28

B D3043 3 3 3

C D2542 55 29 29

Total 60  

 

Mix =  60  /  74  = 0.81 

 

Sequência = (  3  +  12  +  29  ) /  60 = 0.73 

 

BTS = 0.86*0.78*0.73 = 0.51 

 

5.2.2 Dashboard  

Assegurada a inserção de dados e o cálculo dos indicadores OEE e BTS, é vez de definir os 

restantes dados e indicadores relevantes a extrair, assim como o modo de extração dos 

mesmos por forma a facilitar a análise por parte da gestão.  

Como já foi referido anteriormente, definiu-se que o tratamento de informação seria efetuado 

em Excel. As tabelas e relações foram exportadas do Access para Excel, que, através de pivot 

tables e pivot charts, possibilitou a análise de informação segundo várias perspetivas 

consoante as necessidades.  

Por forma a permitir que o Excel comporte não só os dados mas também toda a estrutura, e 

modelo relacional da base de dados, foi adicionado ao Excel um complemento designado por 

PowerPivot. Este complemento permite cruzar informações facultando uma manipulação mais 

robusta, flexível e completa dos dados. 

Ainda que fosse possível extrair uma infinidade de informações diferentes sob variadas 

formas, foi efetuada uma seleção de indicadores de desempenho e de informações cuja análise 

era relevante para o diretor industrial. Foi construída um dashboard (Figura 18), que 

concentra a grande maioria dessas informações, facilitando a análise da produção por parte da 

gestão. A informação gráfica apresentada varia consoante a manipulação efetuada por via de 

filtros. Estes filtros são apresentados na folha de cálculo sob a forma de slicers.  

O dashboard foi desenhado para efetuar análises num horizonte temporal máximo de uma 

semana uma vez que o intuito desta é auxiliar o diretor industrial e o chefe de produção na 

identificação de oportunidades de melhoria a curto prazo. 
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Figura 18 - Dasboard Linha CR2 

Os indicadores escolhidos para integrarem o dashboard foram: 

 Quantidades produzidas de cada tipo de produto;  

 Tempo total consumido pelos vários tipos de paragem; 

 OEE; 

 Ocorrências por tipo de paragem; 

 Informação adicional, inserida pelos operadores, relativa às ocorrências dos vários 

tipos de paragem; 

 BTS.  

O painel de controlo principal é constituído por quatro gráficos que apresentam a informação 

relativa aos períodos de tempo selecionados. Os slicers disponíveis são o timeline slicer que 

permite definir os períodos de tempo para os quais se quer efetuar a análise, um slicer para a 

semana, que permite de um modo mais célere aceder à visualização dos dados relativos a uma 

determinada semana, e um slicer para turno que permite isolar informação relativa a cada um 

dos turnos de produção. Para além destes, o pivot chart referente às ocorrências por tipo de 

paragem tem ainda um slicer que permite escolher o tipo de paragem, mediante a seleção do 

seu código, para ser possível ter acesso à data e turno em que a mesma ocorreu, bem como à 

sua duração. 

Depois de se saber quando ocorreu um determinado tipo de paragem, por vezes, interessa 

saber mais detalhes acerca dessa paragem. Por exemplo, no caso da paragem se tratar de uma 

avaria, é do interesse do gestor saber que tipo de avaria foi e em que equipamento esta 

ocorreu. Os códigos dos tempos improdutivos são generalistas nesse aspeto, sendo essa a 

razão pela qual os operadores, quando registam determinado tempo improdutivo, acrescentam 

informação mais detalhada para tornar o reporting mais completo. Foi então criada uma 

segunda folha de cálculo auxiliar (Figura 19), que apresenta as informações adicionais 

fornecidas pelos operadores, o que vem tornar essa informação mais transparente. 
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Figura 19 - Informação adicional dos tempos improdutivos 

Os resultados do indicador BTS são apresentados numa outra folha de cálculo (Figura 20). É 

possível analisar os resultados do indicador e dos seus componentes, volume, mix e 

sequência, de cada semana assim como a sua evolução ao longo do tempo.   

 

 

Figura 20 - Dasboard BTS 

O dashboard acaba por ser uma amostra da potencialidade da ferramenta criada. Muitos mais 

gráficos e informações podem ser gerados com o cruzamento dos dados provenientes da base 

de dados.  

Os resultados operacionais obtidos pela ferramenta podem ser úteis para transmitir 

informação e motivação aos operadores. Estes podem ser colocados no quadro informativo 

situado junto à linha de modo a serem consultados pelos colaboradores, que passam assim a 

ter a noção do que efetivamente se produziu e do desempenho produtivo da linha. Podem 

ainda fazer uma análise comparativa de resultados obtidos pelas equipas que operam nos 

diferentes turnos, promovendo uma competição saudável que se traduz no aumento de 

produtividade e eficiência.   



Melhoria do Modelo de Controlo de Produção numa linha de aglomeração de cortiça com borracha 

 

36 

Para tornar mais apelativa a apresentação dos resultados, incentivando assim a consulta dos 

resultados por parte dos operadores, sugere-se a colocação de um LCD na linha que tenha 

como principal função transmitir informações para a linha.   

5.3 Modo de utilização adaptado ao processo produtivo 

De uma forma sucinta, vai ser explicada o modo como a ferramenta de controlo criada deve 

ser integrada no processo produtivo para ser possível usufruir em pleno das funcionalidades 

que esta oferece. 

No início de cada semana, o chefe de produção insere o plano semanal definido que, 

comparado mais tarde com o plano de produção efetiva, permite a obtenção de valores para o 

indicador BTS. 

Quando se inicia a produção do turno, o operador responsável pelo preenchimento da 

declaração de produção abre o ficheiro Access, insere as credenciais e inicia o registo com o 

preenchimento do cabeçalho da declaração (semana, data, linha, turno e responsável). Abre o 

primeiro registo na área das atividades produtivas da declaração, preenchendo o campo 

correspondente à ordem de fabrico cuja produção vai iniciar, seguido da fórmula, molde, 

versão e hora de início. Este é o ponto de partida para começar a produção. Os campos 

relativos à hora de fim e quantidade produzida são preenchidos quando se verifica uma das 

duas situações: conclusão da produção da ordem de fabrico em questão ou ocorrência de 

tempo improdutivo. Assim que se dá por concluída a produção correspondente a uma ordem 

de fabrico, o operador preenche os campos relativos à hora de fim e quantidade produzida e 

em seguida inicia um novo registo de produção, inserindo a ordem de fabrico, a fórmula, o 

molde, a versão e a hora de início da produção da nova ordem de fabrico. No caso de ocorrer 

um tempo improdutivo como, por exemplo, uma avaria, setup, falta de matéria-prima, entre 

outros, o operador, depois de inserir a hora de fim do período produtivo, deve inserir a 

quantidade de produto produzido até então. Deve também efetuar o registo do tempo 

improdutivo que ocorreu, indicando o código do mesmo, hora de início e de fim da 

ocorrência. De referir que a hora de início de um tempo improdutivo deverá corresponder à 

hora de fim do período produtivo interrompido ou de um outro tempo improdutivo. Assim 

que acaba o turno, o operador só tem que guardar o documento e sair. 

Depois de inserida a declaração, a chefia deve validar as informações da mesma através da 

funcionalidade de consulta de declarações. 

Por outro lado, o chefe de produção e o diretor industrial podem efetuar consultas e análises à 

informação recolhida através do dasboard. 

5.4 Teste da ferramenta e resultados obtidos 

Para confirmar se a ferramenta está pronta a desempenhar a função a que se destina, foram 

efetuados testes durante quatro semanas. Durante o processo, foram feitos ajustes ao nível da 

validação de dados de entrada e foi possível confirmar se a informação extraída correspondia 

de facto a um retrato fiel da realidade produtiva. Foram inseridas 62 declarações, o que se 

considerou ser suficiente para testar as funcionalidades da ferramenta. 

Em seguida são apresentados os resultados operacionais obtidos, acompanhados de exemplos 

de análise. 

A partir da análise dos resultados operacionais relativos à semana 23, é possível verificar o 

total de unidades produzidas (Figura 21) de cada tipo de produto: cilindros calandrados 

(D2542), cilindros ply ups (D3043), misturas finais (FM) para a produção de FCE’s e pigs.  
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Figura 21 - Produção da semana 14 

O OEE (Figura 22) oscilou entre os 25% e os 77%. É possível observar que os valores de 

OEE do turno 1 na sua grande maioria excedem os valores dos restantes turnos. Os valores de 

performance dos turnos 2 e 3 são, em alguns casos, bastante baixos pelo que deve ser feita 

uma averiguação das causas. Relativamente à disponibilidade, pontualmente apresenta valores 

baixos, como é o caso dos turnos 1 e 3 do dia 11-06-2016. Interessa saber as razões a partir da 

análise dos tempos improdutivos. 

 

Figura 22 - OEE 

Como ilustrado na Figura 23, os códigos improdutivos que mais tempo consumiram foram a 

preparação de linha (P4) com 565 minutos, a limpeza regular (N2) com 545 minutos e a 

avaria (P1) com 360 minutos. Tendo em conta que o tempo de produção efetivo de um turno é 

435 minutos (tempo planeado), o tempo total consumido pelas pelos três códigos referidos 

corresponde a quase 3 turnos e meio de trabalho. Aqui recomenda-se que seja revista e 

melhorada a forma como é feita a preparação de linha e a limpeza regular de turno. Para além 

disso, devem ser identificados os equipamentos que avariaram mais frequentemente, assim 
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como as causas que estiveram na origem das ocorrências. A identificação dos equipamentos é 

permitida pela análise da restante informação fornecida pelo dashboard. 

 

 

Figura 23 - Durações totais dos vários tempos improdutivos 

O código improdutivo P1 ocorreu em sete turnos durante a semana nos dias identificados no 

gráfico da Figura 24. A ocorrência que mais tempo consumiu aconteceu no turno 2 dia 06-06-

2016 com uma duração de 120 minutos. 

 

 

Figura 24 - Ocorrências do tempo improdutivo P2 

Através da análise da tabela com informações adicionais fornecidas pelos operadores (Figura 

25) é possível verificar que os equipamentos que avariaram durante 120 minutos na 

ocorrência mencionada em cima foram os cacifos que guardam os químicos utilizados para a 

produção das misturas. Para além desta, é possível verificar que a porta de descarga do 

banbury avariou duas vezes, uma no turno 3 do dia 09-06-2016 e outra no turno 3 do dia 11-

06-2016. 
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Figura 25 - Informações adicionais registadas pelos operadores acerca de tempos improdutivos 

Relativamente ao grau de cumprimento do plano semanal (Figura 26), o valor do indicador 

BTS aumentou 14% relativamente à semana 22, tendo atingido um valor de 62,86%. O 

parâmetro que registou menor taxa de cumprimento foi o volume, com 74,29%, já o mix e a 

sequência foram cumpridos em 87,18% e 97,06%, respetivamente. 

 

 

Figura 26 - Valores do indicador BTS obtidos para as várias semanas 
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5.5 Sugestão de implementação do Modelo de Controlo 

Uma vez que que não foi possível implementar o modelo de controlo dada a complexidade, 

morosidade e burocracia do processo, entendeu-se que seria interessante deixar uma sugestão 

de implementação. 

Para que todos os utilizadores da ferramenta tenham acesso à mesma, é necessário que a sua 

utilização seja feita de uma forma partilhada. São várias as formas de partilhar uma base de 

dados Access. Importa ter em consideração alguns fatores para garantir que a forma escolhida 

satisfaz as necessidades de utilização. 

Parte-se do princípio que todos os utilizadores que vão partilhar a base de dados têm a 

aplicação Access instalada nos seus computadores. Caso não se verifique, existe a opção de 

instalar, de forma gratuita, o software Access Runtime que permite aceder ao SGBDR ainda 

que seja possível utilizar apenas parte das funcionalidades existentes na versão completa. 

Uma base de dados Access é constituída por objetos como tabelas, consultas e formulários. 

As tabelas armazenam os dados e os restantes auxiliam na manipulação da informação. 

Quando se pretende partilhar uma base de dados, os objetos partilhados acabam por ser as 

tabelas uma vez que são estas que contêm os dados. Dado que as consultas e os formulários 

não contêm dados, é menos importante que todos os utilizadores utilizem os mesmos objetos.  

Analisando os requisitos de utilização, os recursos disponíveis e o modo de funcionamento da 

ferramenta desenvolvida, o modo de partilha que mais adequado é a divisão da base de dados 

em ficheiros back-end, que contém as tabelas de dados, e front-end, que contém todos os 

outros objetos como consultas, formulários e relatórios. Cada utilizador interage com os dados 

usando uma cópia de front-end da base de dados. 

O ficheiro back-end estaria numa pasta partilhada do servidor da empresa. Cada utilizador 

teria no seu computador um ficheiro front-end que estaria conectado com o anterior 

permitindo a inserção e o acesso a dados.  

O passo seguinte seria o estabelecimento de uma ligação ODBC a partir do ficheiro back-end 

que permitisse a exportação dos dados para o sistema ERP da empresa e que permitisse a 

importação de algumas informações nomeadamente as ordens de fabrico de cada semana. 

5.6 Conversor Kg - Nºpigs  

No sentido de tornar possível a contabilização dos quilogramas de pigs produzidos, tornando 

mais realista e fiel o retrato da realidade produtiva, foi criada uma proposta de melhoria que 

apoia a declaração de produção deste produto. 

A primeira abordagem foi tentar perceber se a conversão de peso para número de pigs 

solucionava o problema. Constatou-se que se os quilogramas de material fossem convertidos 

em número de pigs, a quantidade produzida deixava de ser um valor inteiro. Foi, portanto, 

necessário confirmar junto de colaboradores da logística se de facto era possível inserir 

números não inteiros no ERP da empresa. Depois de estar confirmado, identificou-se o ponto 

de partida para a criação de uma solução que permitisse efetuar a conversão de peso (Kg) em 

número de pigs da forma mais eficiente possível. 

Para que a conversão seja realizada de um modo correto, é necessário consultar o peso 

nominal do pig da fórmula em questão e em seguida calcular o rácio entre o peso do material 

em sobra e o peso nominal do pig. Sendo esta uma tarefa que implica vários recursos, torna-se 

difícil e até dispendioso em termos de tempo, para o operador, efetuá-la. Ainda assim, esta 

conversão deve ser feita logo aquando do preenchimento da declaração para evitar 

complicações nos processos seguintes. Responsabilizar o colaborador logístico que insere os 
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dados no sistema por fazer a conversão seria bastante difícil dada a sua carga de trabalho, que 

se traduz na inserção das declarações de todos os centros de custo da fábrica. 

Estando claro que seria o operador a efetuar esta tarefa, procurou-se encontrar a forma mais 

rápida e eficaz de o fazer. Foi então criado um documento Excel para colocar num 

computador de linha junto do operador (Figura 27). Este documento Excel tem uma tabela 

com todas as fórmulas e respetivos pesos nominais dos pigs que é consultada a partir de uma 

outra folha de cálculo que é a interface com a qual o operador trabalha. De modo a tornar o 

processo o mais simples e rápido possível, construiu-se uma pequena tabela, na qual o 

operador tem apenas que inserir a fórmula que se está a produzir e o número de quilogramas 

que se pretende converter para então obter a quantidade de pigs a acrescentar ao valor inteiro. 

 

 

Figura 27 - Conversor KG-NºPIGS 

Assim que foi criada, a solução teve aceitação imediata por parte dos responsáveis. Ainda que 

o objetivo seja que esta ferramenta seja utilizada conjuntamente com a ferramenta de controlo 

criada, a sua versatilidade permitiu esta fosse implementada e integrada no modelo de 

controlo em vigor. Esta foi colocada no computador de linha junto ao local onde ocorre a 

etapa final de produção de pigs, tendo sido dada uma breve explicação aos operadores acerca 

do modo de utilização. 
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6 Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

O projeto desenvolvido teve como primeiro objetivo a criação de uma alternativa face ao 

método de recolha de informação e controlo de produção utilizado atualmente pela empresa. 

Foram identificadas várias desvantagens derivadas do uso de folhas de papel como meio de 

registo de informação, sendo este um método já obsoleto na realidade atual. 

Consequentemente, foi desenvolvida uma base de dados em Access que permite registar a 

informação relativa às declarações de produção, capaz de comunicar com o sistema ERP da 

empresa. A ferramenta desenvolvida é um exemplo de uma solução de baixo custo, que 

permite ter informação mais fiável e disponível praticamente em tempo real. A ferramenta 

desenvolvida permite ainda fomentar o aumento da eficiência operacional, constituindo uma 

ferramenta útil e eficaz de avaliação de desempenho industrial, que auxilia os gestores na 

identificação de oportunidades de melhoria e na correção de problemas com maior celeridade 

e eficácia. 

A solução proposta permite eliminar o preenchimento de declarações em papel, aumentar a 

fiabilidade da informação disponível no sistema, reduzir o tempo que decorre entre o 

preenchimento das declarações pelo operário na linha e o acesso à informação pelos gestores, 

facilitar o acesso a dados por forma a permitir a extração dos indicadores de desempenho 

pretendidos, melhorar o processo de consulta das declarações de produção, fornecer 

informação mais detalhada e compacta, providenciar informação de resultados operacionais 

suscetível de ser colocada no quadro informativo do shop floor e ainda monitorizar desvios ao 

planeado através do indicador BTS. 

A ferramenta de controlo de produção criada não chegou a ser implementada dado o número e 

morosidade das etapas burocráticas que processo exige. Ainda assim, o protótipo foi 

desenvolvido e testado, sendo possível a sua implementação na linha. O conversor de 

quilogramas em número de pigs foi implementado e trouxe vantagens imediatas para a 

empresa. 

No seguimento do trabalho desenvolvido, espera-se que no futuro a empresa venha a optar 

pela automatização da recolha dos dados produtivos. Desta forma, os operadores deixarão de 

preencher declarações uma vez que as informações serão enviadas para o sistema através de 

autómatos. 

Em relação a trabalho futuro, seria interessante o desenvolvimento de uma metodologia de 

apoio ao planeamento de produção a médio prazo. Atualmente, o processo de planeamento na 

linha cinge-se ao sequenciamento de produção das encomendas semanais definidas pelo 

departamento da logística que parece não considerar questões relevantes como o tempo de 

setup da linha.  

Outro aspeto que poderá ser alvo de trabalhos futuros prende-se com a avaliação da qualidade 

dos cilindros produzidos. Seria importante acelerar a estimativa deste valor, permitindo tornar 

o OEE da linha mais realista. 
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No futuro será ainda relevante atualizar-se as cadências teóricas de produção das referências, 

devido ao facto de, em alguns casos, ser evidente que estas não são passíveis de ser atingidas, 

dadas as alterações de layout face à localização onde estas foram estimadas. 
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Anexo A : Material não contabilizado aquando da inserção de dados 
no ERP no mês de Abril, 2016 

Abril Kgs não contabilizados

01-04-2016

3 18,82

04-04-2016

1 12,92

3 16

06-04-2016

2 10,86

3 38,2

07-04-2016

3 18,8

08-04-2016

2 40,72

3 4

11-04-2016

2 20,4

3 19,7

13-04-2016

1 17,2

2 9,4

3 12,6

15-04-2016

3 20,7

18-04-2016

2 11,4

3 29,2

19-04-2016

2 14,3

3 42,6

20-04-2016

3 15

21-04-2016

2 16

3 46,4

22-04-2016

2 9,4

3 19,2

26-04-2016

3 36,3

27-04-2016

2 17,2

3 7

28-04-2016

2 9,1

29-04-2016

3 11,5

Grand Total 544,92  

 


