
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação de um Novo Planeamento de Produção – 

O Caso da Iberol 

 

 

 

 

André Rafael Ferreira Roldão 

 

 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em  

Engenharia e Gestão Industrial 

 

 

Orientadores: Profª. Maria Isabel Craveiro Pedro 

                    Doutor Renato Henriques de Carvalho 

 

 

Júri 

 

Presidente: Profª. Susana Isabel Carvalho Relvas 

Orientadora: Profª. Maria Isabel Craveiro Pedro 

Vogal: Prof. António Sérgio Constantino Folgado Ribeiro 

 

Novembro 2016 



ii 
 

  



 

i 
 

Agradecimentos 

Gostaria de endereçar os meus sinceros agradecimentos a um conjunto de pessoas que, de 

uma forma ou de outra, prestaram o seu contributo para o sucesso desta Dissertação de Mestrado. 

Ao Doutor Renato Carvalho, meu orientador na empresa, por toda a ajuda, conselhos, 

disponibilidade e ensinamentos transmitidos ao longo do estágio. O seu acompanhamento constante 

foi fundamental no decorrer do trabalho desenvolvido. 

Á Professora Maria Pedro, minha orientadora, por ter aceite este desafio, pela ajuda na 

definição do caminho a percorrer, pelas dicas e pela total disponibilidade desde o primeiro momento. 

Ao Engº Juscelino Tomás, Engº Miguel Pinto e Engº David Faria, que acompanharam de perto 

o desenrolar deste projeto e que me transmitiram um enorme apoio e conhecimento. 

Ao Miguel Poeira, Mónica Duarte, Joana Figueiredo, Marta Neta, Célia Spínola, Ana Mira e Ana 

Mafalda, colegas de estágio, pelo conhecimento, experiência e recursos partilhados, mas 

fundamentalmente pelos laços de amizade e companheirismo criados. 

A todos os meus amigos que ao longo deste percurso me brindaram com a sua amizade, apoio 

e um conjunto excecional de momentos partilhados. 

Aos meus pais e à minha irmã, por acreditarem sempre em mim, pela compreensão, força e 

todo o suporte que me proporcionaram durante o meu percurso académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

Resumo 

Nesta dissertação é abordada a temática do planeamento da produção no contexto de uma 

empresa industrial do setor químico, mais concretamente uma empresa extratora de óleos e produtora 

de Biodiesel. 

Esta empresa, a Iberol, reconheceu a importância de um eficiente planeamento da produção 

para a obtenção de bons resultados produtivos e financeiros, e nesse sentido, decidiu avançar para a 

implementação de um novo modelo de planeamento de produção. 

O objetivo é implementar um conjunto de ferramentas, construídas a partir de Microsoft Excel, 

capazes de auxiliar na gestão e tomada de decisões do planeamento da produção. Estas ferramentas 

são aplicadas em cada um dos níveis do planeamento da produção de uma empresa: Nível Estratégico, 

Nível Tático e Nível operacional. 

Após a implementação destas ferramentas verificaram-se melhorias significativas, 

nomeadamente, o aumento da taxa de cumprimento da produção executada, face à produção 

planeada, a melhoria do fluxo de informação e comunicação entre os departamentos da empresa 

envolvidos nesta tarefa, a redução de etapas de trabalho e do retrabalho, a melhoria da taxa de 

ocupação nos processos produtivos e o aumento da otimização da formulação ótima do biodiesel a 

produzir.   

A taxa de ocupação da Transesterificação, processo produtivo onde se dá a produção do 

Biodiesel, passou de 55 % para 76 % em períodos homólogos de 2015 e 2016 respetivamente. A taxa 

de cumprimento da execução do planeado, verificada nos meses após a implementação das novas 

ferramentas, tem estado em valores médios muito próxima dos 100%. 

Palavras-chave: Planeamento de Produção, Produção, Ferramentas de Apoio á Decisão, Industria 

Química, Logística, Biodiesel   
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Abstract 

Throughout this thesis is discussed the issue of planning production, in the context of an 

industrial chemical company, specifically a biodiesel producer company. 

This company, recognized the importance of an efficient planning production in order to obtain 

good production and financial results, and, accordingly, decided to proceed to the implementation of a 

new planning model of their production. 

The main goal is to create and implement a set of Microsoft Excel tools, able to help in 

management and decision making about planning production. These tools are applied in each level of 

an organization planning production: Strategic Level, Tactical Level and Operational Level. 

After the implementation of these tools, several improvements were reached, namely: increase 

of the planning compliance rate, the improving of the information flow and communication between the 

company departments involved in this task, the reduction of work steps and rework, the improving of 

occupancy rate in production processes and the increasing of optimization of the optimal formulation of 

biodiesel to produce. 

The occupancy rate of the transesterification, the production process which takes the production 

of biodiesel, increased from 55% to 76% in the same periods of 2015 and 2016 respectively. The 

compliance rate of implementation of the plan, seen in the months after the implementation of new tools, 

has been in average values very close to 100%. 

 

Keywords: Planning Production, Production, Chemical Industry, Logistics, Biodiesel 
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Glossário 

Bagaço – produto sólido (farinha) resultante do processo de extração de óleos vegetais. 

Colza – também conhecida como couve-nabiça é uma planta de cujas sementes se extrai o óleo, 

bastante aplicado na produção de biodiesel e também utilizada para produzir rações para 

alimentação animal. 

Glicerina – refere-se ao termo comercial do Glicerol, composto orgânico pertencente à função álcool. 

Está presente em todos os óleos de origem animal e vegetal. 

Hexano – é um hidrocarboneto alcano cujos isómeros são altamente inertes e por isso, são 

frequentemente utilizados como solvente em reações químicas. 

Kaizen – palavra japonesa que se refere a uma filosofia e ou práticas que incidem sobre a melhoria 

contínua nos processos das organizações. 

Lean – é uma filosofia de gestão focada na redução dos desperdícios das organizações. 

Make-to-order – estratégia de produção, onde o produtor apenas concebe o produto quando existe um 

pedido do cliente. 

Metanol – também conhecido como álcool metílico é um composto químico bastante utilizado como 

reagente no processo de transesterificação, para produzir biodiesel. 

Metilato de Sódio – ou metóxido de sódio é o sal de sódio do metanol. 

Outsourcing – prática utilizada pelas organizações que se refere à transferência de partes do seu 

trabalho para o exterior ao invés de serem realizadas internamente. 

Pipeline – refere-se a uma instalação física por tubagem que permite o transporte de líquidos e gases 

entre dois pontos. 

Pull – estratégia relacionada com a produção just in time, onde a produção ocorre sabendo a procura 

do cliente. 

Silo – é uma estrutura de grandes dimensões utilizada para armazenar produtos granulares. 

Soapstock – é o subproduto resultante do tratamento de óleos, com alto teor em ácidos gordos livres 

e fosfatídeos. 

Soja – também conhecida como feijão-soja, pertence à família – Fabaceae - de plantas como o feijão 

e a ervilha. Sendo utilizada na alimentação humana e animal, somam-se várias aplicações dos 

seus derivados, com destaque para os óleos, os cosméticos, as tintas e o biodiesel.
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e Motivação 

Hoje em dia, no ambiente competitivo que se vive na área dos negócios, são muitos os fatores 

que podem ser considerados determinantes para a performance das organizações. No entanto, os 

fatores considerados mais importantes são a qualidade do produto produzido e do serviço prestado, a 

satisfação do cliente, e os baixos custos de produção e distribuição. As organizações que consigam ter 

planos estratégicos de longo-termo para estes fatores, são consideradas organizações viáveis (Bashiri, 

2012). 

Uma vez que o planeamento da produção de uma empresa, tem influência em todos os fatores 

identificados em cima, torna-se essencial para as organizações que otimizem ao máximo esta atividade 

e que otimizem também todas as outras que lhe são envolventes. 

Nesse sentido, são muitas as organizações que cada vez mais têm prestado atenção a esta 

temática, fazendo esforços e investimentos para melhorarem o funcionamento e a eficácia do seu 

Planeamento de Produção, permitindo-lhes assim obter vantagens competitivas e prosperarem no seu 

mercado de atividade. 

Não sendo exceção, a Iberol encarou a oportunidade de melhorar o seu planeamento de 

produção como uma forma de poder aumentar significativamente o seu desempenho. Por isso, a 

possibilidade de obter melhorias significativas nos seus processos, aumentando eficiências e reduzindo 

custos e consequentemente aumentar o seu posicionamento no mercado, serviu como principal 

motivação para que esta decidisse avançar para este projeto, de implementação de um novo 

planeamento da produção. 

A realização da presente dissertação de mestrado insere-se na parceria existente entre o 

Instituto Superior Técnico e a empresa IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, 

S.A., à qual gostaria de agradecer desde já pela oportunidade de aprender e dar o meu contributo neste 

projeto.  

A minha motivação para a escolha deste tema, no contexto desta empresa, prende-se com o 

facto de desde sempre ter nutrido um gosto especial pelo sector industrial. Mais acresce que o 

Planeamento da Produção é uma das minhas áreas de interesse dentro do Mestrado em Engenharia e 

Gestão Industrial e algo com o qual gostaria de poder trabalhar no futuro. Assim, o facto de poder 

desenvolver a minha Dissertação de Mestrado num panorama mais prático, no setor industrial e numa 

das minhas áreas de interesse, foram as minhas principais motivações para abraçar este desafio. 
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1.2. Objetivos da Dissertação 

 O objetivo primordial deste projeto é a implementação de um novo planeamento da produção. 

Assim, pretende-se atuar nos três níveis hierárquicos definidos para o planeamento da produção 

(Estratégico, Tático e Operacional). Para isso, é objetivo desenvolver e implementar um conjunto de 

ferramentas através de Microsoft Excel: 

 Ferramenta para atuar ao nível estratégico; 

 Ferramenta para atuar ao nível tático; 

 Ferramenta para atuar ao nível operacional; 

É esperado que, após a construção e implementação destas ferramentas, sejam verificadas 

melhorias significativas em atividades da Iberol, nomeadamente: 

 Melhorar o fluxo de informação entre os diferentes intervenientes, diminuindo também 

a possibilidade de perda de informação ou existência de informação errada; 

 Reduzir a complexidade do processo de planeamento da produção, automatizando-o 

e criando procedimentos; 

 Criar ligações entre as diferentes ferramentas e os vários departamentos da empresa 

envolvidos no planeamento; 

 Aumentar a eficiência do planeamento de produção, criando uma relação perfeita entre 

o planeado e o executado; 

 Aumentar a taxa de ocupação nos diferentes processos produtivos, especialmente no 

processo de Transesterificação; 

 Maximizar a otimização da formulação de produção de Biodiesel; 

  

1.3. Estrutura da Dissertação 

Tendo por base os objetivos propostos, a estrutura do presente projeto encontra-se dividia em 

oito capítulos principais. 

O presente e primeiro capítulo, serve como abordagem inicial ao tema do projeto, onde são 

evidenciadas as suas linhas orientadoras, fazendo um enquadramento do tema e a definição dos 

objetivos a atingir.  

O segundo capítulo, é um capítulo dedicado à apresentação da empresa sobre o qual a 

presente Dissertação assenta. Nesta secção será também explicado o seu processo produtivo. 

No terceiro capítulo far-se-á a revisão bibliográfica, abordando alguns dos principais conceitos 

inerentes à temática do planeamento de produção. Pretende-se enriquecer o presente estudo 

apresentando algumas abordagens e casos reais sobre o tema. 
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Posteriormente, no quarto capítulo, identificam-se as oportunidades, explicando-se o motivo 

pelo qual se decidiu optar pela implementação de um novo planeamento de produção. Para isso será 

explicado e caracterizado o anterior modelo de planeamento de produção e indicadas também as suas 

principais limitações. 

No quinto capítulo, é descrita a implementação de um novo planeamento da produção na 

empresa, onde são apresentadas as soluções implementadas, e que refletem, também, os resultados 

práticos do trabalho desenvolvido. 

O sexto capítulo diz respeito às métricas do projeto, apresentando-se os resultados 

quantitativos das novas ferramentas e procedimentos implementados. 

No sétimo capítulo são apresentadas as principais conclusões obtidas após a realização da 

presente Dissertação de Mestrado. 

Por último, no oitavo capítulo é enunciado um conjunto de trabalhos que podem ainda vir a ser 

desenvolvidos, mas não no âmbito desta Dissertação. 

 

1.4. Fases Metodológicas da Dissertação 

A Figura 1 apresenta as diversas fases metodológicas a desenvolver na presente Dissertação 

de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial sob o tema – Implementação de um Novo Planeamento 

de Produção. 

 

Figura 1 – Fases metodológicas da Dissertação.  
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A primeira fase – Introdução ao Tema e Contextualização Teórica - prende-se com a primeira 

abordagem ao tema, percebendo e estudando todos os conceitos envolvidos. Refere-se também à 

pesquisa e revisão bibliográfica necessária à execução da presente Dissertação.  

A segunda fase – Recolha de dados para a compreensão e mapeamento do Planeamento de 

Produção anterior - diz respeito ao trabalho desenvolvido com o objetivo de perceber a forma como a 

empresa atuava no passado no que ao planeamento de produção diz respeito.  

A terceira fase – Caracterização do Problema e Identificação de Oportunidades – surgiu após 

o mapeamento do anterior estado do planeamento da produção da Iberol e de uma empresa parceira. 

Durante esta fase, desenvolveram-se um conjunto de brainstormings entre os Engenheiros 

responsáveis pelo planeamento da produção e o Instituto Kaizen, tendo em vista a identificação de 

oportunidades de melhoria.   

A quarta fase – Desenvolvimento e Implementação de soluções de melhoria –  envolve os 

processos em que se procedeu à construção e implementação de um conjunto de ferramentas com o 

objetivo de dar resposta às oportunidades de melhoria identificadas. 

Durante a quinta fase – Teste e Normalização das soluções implementadas – faz-se o teste 

das ferramentas implementadas e são definidos um conjunto de procedimentos para a normalização 

das mesmas; 

Finalmente, durante a sexta fase – Avaliação quantitativa e qualitativa das soluções 

implementadas – é realizada a avaliação da implementação do novo planeamento da produção. Esta 

avaliação recai num conjunto de indicadores, tanto económicos como indicadores de eficiência e 

rentabilidade produtiva. 

 

1.5. Métricas do Projeto 

No desenvolvimento de um projeto, a avaliação das métricas é sem dúvida um dos aspetos 

mais importantes a estudar, uma vez que são a base para análises, recomendações e desenvolvimento 

de melhorias (Stapenhurst, 2009). 

Assim, para analisar o sucesso das soluções implementadas no novo planeamento da 

produção, selecionou-se um conjunto de métricas: 

 Comparação entre o preço do Blend1 real e o Blend teórico; 

 Taxa de Ocupação na Extração, Neutralização e Transesterificação; 

                                                
1 Mistura de Óleos Neutros que compõem a formulação final do Biodiesel 
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 Taxa de Cumprimento (Previsão vs. Real); 
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2. A empresa – Iberol 

2.1. Caracterização da empresa Iberol 

A IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, SA., inicialmente designada 

por IBEROL – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, SA., é uma empresa nacional especializada na 

produção de biodiesel e de farinhas para rações animais. Constituída em 1967, sediou-se e estabeleceu 

as suas instalações fabris, em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira (Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2 - Localização Geográfica da Iberol. 

No ano de 1999, foi integrada na holding NUTASA, iniciando-se assim um período de 

investimentos tendo em vista a melhoria e modernização da empresa, especialmente na atualização 

de equipamento, permitindo o aumento da capacidade produtiva e rendimento de processos. 

Em 2006, inicia-se um novo ciclo na vida da IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis 

e Oleaginosas, SA. É durante este ano que se inicia o processo de alteração da sua atividade principal, 

deixando de produzir apenas farinhas para animais, para, a partir deste momento, iniciar também a 

produção de biodiesel através de óleo produzido, ou não, na empresa. 

Desde o dia 1 de Julho de 2010, que a IBEROL conta na sua estrutura acionista com a 

participação da ECS Capital – sociedade gestora de fundos de capital de risco – que a partir deste 

momento passou a deter mais de 50% do capital da IBEROL. Já durante o ano de 2014, esta sociedade 

aumenta a sua posição na estrutura acionista, passando a deter 75% do capital da IBEROL. 

A gestão da IBEROL – Sociedade Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas, SA., está neste 

momento, sob a responsabilidade do seu Conselho de Administração e Comissão Executiva.  
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Figura 3 - Entrada das Instalações da Iberol. 

 

2.2. Produtos e Matérias-primas da Iberol 

Dada a sua natureza física, pode afirmar-se que atualmente a Iberol conta com dois tipos 

principais de produtos no seu portefólio. São eles os produtos sólidos e os produtos líquidos. 

No conjunto dos produtos sólidos estão incluídos dois produtos: o Grão/Semente e a Farinha 

resultante do processo de extração do óleo vegetal. Relativamente aos produtos líquidos o seu leque 

é consideravelmente maior. Neste conjunto de produtos estão incluídos os Óleos Vegetais, o Biodiesel 

e os Subprodutos do Biodiesel. 

É importante salientar que o Grão/Semente é considerado a matéria-prima principal e a Farinha 

e o Biodiesel são considerados os principais produtos finais.  

Existe ainda um conjunto de matérias que são consideradas essenciais para os diferentes 

processos produtivos e aos quais chamamos matérias-primas subsidiárias, como é o caso dos produtos 

químicos. 

Esta informação está resumida na tabela seguinte (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Portefólio de Produtos e de Matérias-primas da Iberol. 

 

 

2.3. Processo Produtivo 

Na Figura 4 é apresentado um esquema com o processo produtivo da Iberol, demonstrando 

claramente o percurso e os diferentes processos ocorridos desde a entrada da matéria-prima 

(Oleaginosas) até à obtenção dos diferentes produtos finais – Biodiesel, Óleos e Farinhas.  

Como podemos verificar pela figura, a matéria-prima chega às instalações da Iberol e depois 

de rececionada e limpa é posteriormente armazenada. De seguida dá-se o início do processo produtivo 

- delimitado na figura a tracejado - com os processos de Preparação, Extração, Neutralização e 

Categoria Tipo Gama 

Matéria-Prima Grão/Semente 
Soja 

Colza 

Matéria-Prima Subsidiária Produtos Químicos 

Hexano 

Metanol 

Metilato de Sódio 

Ácido Fosfórico 

Ácido Cítrico 

Soda Cáustica 

Ácido Clorídrico 

Azoto Líquido 

Produto 

Farinha 

Soja 

Soja Integral 

Colza 

Óleo Vegetal 

Soja Desgomada 

Soja neutro 

Colza Desgomada 

Colza Neutro 

Oleína de Palma 

Biodiesel 

Soja 

Colza 

Oleína de Palma 

Óleos Usados 

Gordura Animal 

Subprodutos de Biodiesel 

Glicerina 

Soapstock 

Ácidos Gordos 
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Transesterificação. Na área envolvida pelo tracejado, podemos verificar ainda a existência da Central 

de Utilidades composta pela Centra de Vapor e da Central de Ar Comprimido, que embora não sejam 

processos produtivos principais, servem de apoio à produção. 

 

Figura 4 - Esquema do Processo Produtivo da Iberol. 

 

De seguida, com base em (IBEROL, 2004) serão descritos sucintamente os principais 

processos produtivos da Iberol. 

 

2.3.1. Fábrica Preparação/Extração 

2.3.1.1. Preparação 

A matéria-prima encontra-se inicialmente devidamente armazenada nos silos. A armazenagem 

é feita, por tipos e lotes de sementes, dependendo da referência atribuída, e em silos devidamente 

identificados. Posteriormente, esta matéria-prima é transferida até à unidade de preparação para que 

se inicie o processo produtivo.  

Esta etapa inicia-se com a matéria-prima a ser peneirada em dois peneiros vibratórios para que 

se possa dar a separação dos grãos de oleaginosas das demais impurezas – Paus, Cascas, Ferros e 

Pedras – presentes na matéria-prima. 
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O material resultante do processo anterior – Separação – é distribuído por cinco trituradores 

onde as sementes são reduzidas a dimensões adequadas e posteriormente encaminhadas até uma 

zona de tratamento térmico. Aqui, o grão é cozido por via de vapor indireto, fazendo com que os níveis 

de humidade sejam corrigidos e a sua temperatura aumente. 

De seguida, o grão triturado e cozido, é sujeito a um processo de laminação, onde é convertido 

a dimensões ideais para a extração de óleo. A laminação ocorre através do uso de cilindros lisos e faz 

com que a área específica aumente com o objetivo de ampliar a área de contacto sólido-solvente.  

A última fase da Preparação, ocorre quando o material resultante das fases anteriores – flocos 

– é sujeito a um processo de expansão, onde se dá a diminuição da densidade do material, formando 

uma rede porosa que facilita a extração do óleo dos flocos, mas aumenta a densidade da corrente de 

processo, compactando e minimizando assim os volumes dos equipamentos a jusante. Nesta fase a 

humidade e a temperatura são também reduzidas até valores que otimizem a extração do óleo. 

  

2.3.1.2. Extração 

Esta etapa inicia-se com a introdução do material proveniente da Preparação, num extrator 

rotativo para que o óleo possa ser extraído dos flocos presentes no expandido. Para que isto aconteça 

é necessário utilizar o Hexano como solvente. É nesta fase do processo que os dois produtos são 

separados, originando: a Miscela – mistura de óleo com hexano, de onde resultará o óleo para a 

produção de biodiesel -  e o Bagaço – matéria sólida que posteriormente fará parte da matriz para as 

rações animais. 

Posteriormente, a matéria sólida proveniente desta separação – o Bagaço – é encaminhada 

até um Dessolventizador-Tostador-Secador (DTS), onde, como o nome assim indica, ocorrem 3 

diferentes operações: Dessolventizar (o Hexano é removido), Tostar (o Bagaço é aquecido e recebe 

humidade para que a sua qualidade nutricional aumente) e Secar (secagem final do Bagaço, ficando 

pronto para armazenagem e expedição). 

A matéria líquida (Miscela) é sujeita a um processo de destilação sob vácuo em múltiplas 

etapas que separa o solvente (Hexano), do extrato (óleo bruto), permitindo a recuperação do solvente, 

que poderá ser reutilizado. Ao óleo bruto produzido é necessário adicionar água quente (desgomagem 

física) que permitirá a remoção de fosfatídeos hidratáveis ainda presentes e que diminuem a qualidade 

do óleo.  

Posteriormente, o óleo desgomado, passa ainda por um processo de secagem, sendo depois 

armazenado para posterior utilização ou expedição imediata. 
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2.3.2. Fábrica Biodiesel  

2.3.2.1. Neutralização e Desgomagem (Química)  

Nesta etapa é necessário tratar o óleo proveniente da extração, uma vez que, este ainda não 

se encontra dentro das especificações necessárias para que possa dar entrada no processo de 

produção de Biodiesel por Transesterificação. 

Nesse sentido, é necessário remover os fosfatídeos não hidratáveis, que ainda se encontram 

presentes no óleo, após a desgomagem física. Para que estes possam então ser retirados, é necessário 

torná-los hidratáveis e para isso, é adicionado ao óleo Ácido Fosfórico. 

No entanto, esta adição de Ácido Fosfórico aumenta os níveis de acidez do óleo, pelo que para 

anular este efeito é necessário recorrer a uma solução de Hidróxido de Sódio que neutraliza a 

quantidade de Ácido Fosfórico que não reagiu, bem como neutralizar os ácidos gordos livres.  

Através de Centrifugação, a mistura resultante é separada, sendo o óleo neutro lavado com 

adição de água quente e Ácido Cítrico ficando então de acordo com as especificações exigidas e pronto 

a seguir para a próxima etapa do processo produtivo. 

 

2.3.2.2. Transesterificação 

A transesterificação é o processo que envolve a reação química entre o Óleo Neutro e o 

Metanol, usados como reagentes e o Metilato de Sódio, utilizado como catalisador. Desta reação 

obtém-se o Biodiesel como produto principal e a Glicerina como subproduto. Estes dois produtos 

(Biodiesel e Glicerina), são separados através do processo de centrifugação, ou seja, pela diferença 

das suas densidades. 

No fim deste processo, o Biodiesel produzido é lavado, seco e aditivado ficando pronto para 

ser armazenado e expedido posteriormente, enquanto, a Glicerina é utilizada para diversas finalidades, 

como por exemplo, ser utilizada como aditivo para as rações animais. 

 

2.3.3. Central de Utilidades 

2.3.3.1. Central de Vapor 

A central de vapor é o local onde é produzido todo o vapor que é utilizado nas diferentes fases 

produtivas da Iberol e da Empresa Parceira. 

Aqui, a água que é captada nos diversos furos é sujeita a um tratamento por osmose inversa, 

ficando então pronta a ser fornecida às fábricas de Preparação/Extração e Biodiesel. 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

André Rafael Ferreira Roldão 

 

23 

Antes de ficar apta à sua utilização nas caldeiras de produção de vapor, a água tem ainda de 

sofrer um processo de descalcificação e desgaseificação para que seja evitado o desgaste e a 

deterioração das caldeiras e tubagens de vapor/condensados. Após esta sequência de processos de 

tratamento de água, esta encontra-se então pronta para ser utilizada nas caldeiras e poder fornecer 

vapor às fábricas. 

 

2.3.3.2. Central de Ar Comprimido 

É aqui que é produzido todo o ar comprimido necessário a tarefas do processo produtivo, 

nomeadamente os acionamentos pneumáticos, que são levados a cabo na Iberol e na Empresa 

Parceira. 

Nesta instalação existem quatro compressores diferentes, mas, apenas dois destes são 

atualmente utilizados. Um deles funciona com recurso a um variador de velocidade para que possa ser 

feita a gestão do seu consumo. 

Antes da sua utilização, o ar necessita ainda de passar por um secador para que a humidade 

presente possa ser condensada.  

Pronto para utilização, o ar é armazenado na sala de compressores e ainda em depósitos 

pulmão, estrategicamente localizados junto aos pontos de maior consumo de ar comprimido. 

 

2.4. Empresa Parceira 

A Empresa Parceira é à semelhança da Iberol uma das maiores empresas produtoras de 

Biodiesel em Portugal. Esta empresa foi fundada em 1997 e tem as suas instalações fabris também 

localizadas em Alhandra, Vila Franca de Xira, Lisboa. 

Durante alguns anos, esta empresa e a Iberol foram empresas concorrentes, pois não tinham 

qualquer ligação e estavam presentes no mesmo setor de atividade. 

Esta situação mudou em 2012 quando o fundo da ECS Capital – o mesmo que adquiriu a Iberol 

no ano de 2010 – decidiu avançar para a compra da Empresa Parceira. A partir deste momento as duas 

empresas passaram a ser propriedade da mesma entidade e a relação entre ambas teve de ser 

modificada. 

Assim, a ligação que era de colaboração mínima – natural de empresas concorrentes – passou a 

ser de trabalho e partilha conjuntos. Algumas das principais mudanças nesta relação podem ser 

especificadas: 
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 Agregação de Encomendas: Anteriormente, cada uma das empresas tinha os seus próprios 

clientes e por isso estabelecia os seus próprios contractos. Agora, os contractos são 

estabelecidos de forma integrada, como se apenas de uma empresa se tratasse. 

 Centralização de Serviços: Alguns dos serviços estão a ser centralizados na Iberol, como por 

exemplo o Laboratório de Análises Químicas e os Departamentos Administrativo e de Compras. 

 Partilha de Recursos: Existe agora a partilha de recursos humanos e materiais de forma a 

suprimir necessidades espontâneas e a reduzir custos de cada uma das empresas. 

É por isso importante falar da Empresa Parceira no contexto do novo planeamento da produção, 

uma vez que o planeamento de produção, utilizado anteriormente pela Iberol, dizia respeito apenas à 

Iberol, mas o novo já terá em consideração as duas empresas de forma integrada.  

 

2.5. Kaizen Institute 

O Kaizen Institute Consulting Group é uma empresa multinacional de consultadoria que se 

dedica à criação e implementação de soluções baseadas na filosofia Kaizen/Lean. 

Fundado em 1985 por Masaaki Imai, na Suíça, o Kaizen Institute tem as suas origens do 

Sistema de Gestão do Grupo Japonês Toyota. Surgiu em Portugal no ano de 1999 e desde então tem 

vindo a crescer consideravelmente, contando atualmente com mais de 70 consultores. 

Esta empresa fornece serviços de consultadoria e formação ao tecido empresarial e instituições 

públicas em mais de 35 países espalhados pelos 5 continentes. 

O Kaizen Institute é aqui contextualizado uma vez que presta serviços de consultadoria à Iberol 

e à Empresa Parceira e é um dos responsáveis pela conceção e implementação do novo Planeamento 

da Produção. 
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3. Revisão Bibliográfica 

Com o objetivo de poder atingir uma melhor compreensão do trabalho a desenvolver, torna-se 

imprescindível proceder à revisão bibliográfica. Esta é uma tarefa que permite adquirir os fundamentos 

teóricos necessários para encarar esta tese de dissertação com as bases científicas necessárias. 

Nesta secção é apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre conceitos e temáticas 

consideradas relevantes. 

 

3.1. Logística 

“Pelo Council of Logistics Management (1985) a Logística é definida como o processo de 

planeamento, implementação e controlo da eficiência e eficácia, dos custos, fluxos e armazenagem de 

matérias-primas, produtos em curso e acabados e informação relacionada, desde o ponto de origem 

até ao ponto de consumo, em ordem a satisfazer os requisitos dos clientes” (Moura 2006). 

Devido ao constante aumento da necessidade e preocupação das organizações em se 

tornarem cada vez mais eficientes e rentáveis em todos os seus processos, a Logística, tem ganho ao 

longo dos últimos anos um papel cada vez mais preponderante no ambiente empresarial e industrial. 

No entanto, a Logística não é algo novo e, apesar de não ser com este nome e com o atual conceito, 

esta, sempre esteve presente nas mais pequenas tarefas e processos desde a antiguidade.  

Esta ideia é suportada por Christopher (2011), afirmando que, as organizações apenas num 

passado muito recente, reconheceram a importância e o papel que a Logística pode representar para 

atingir a tão desejada vantagem competitiva.  

Nos dias de hoje, a Logística já é considerada pelas organizações como um dos seus 

departamentos estratégicos, dada a sua responsabilidade de garantir o fluxo de materiais e de produtos 

desde o fornecedor até ao consumidor final e a uma escala cada vez mais alargada. Por isso, é 

essencial que as organizações otimizem ao máximo as suas funções logísticas, como são exemplo e 

abordadas nesta dissertação, o Procurement, a Gestão da Informação e o Planeamento da Produção, 

para que possam assim melhorar o serviço ao cliente, reduzir tempos de produção e de entrega dos 

seus produtos. 

 

3.2. Introdução ao Planeamento de Produção 

Não sendo garantia de sucesso, dado que o futuro é bastante imprevisível, a consequência de 

não planear ou de efetuar um planeamento deficiente pode trazer graves prejuízos para as 

organizações. Assim, é essencial para que ambicionem prosperar nos mercados e setores de atividade 

onde estão inseridas, que estas, se prepararem o melhor possível para o futuro, muitas vezes através 
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da criação de expectativas. Ou seja, embora a informação relativa ao futuro – previsão – não seja 

totalmente fiável e completa, esta permite que um conjunto razoável de hipóteses possam ser formadas 

(Proud, 2007). 

A previsão da procura representa assim um input considerado fundamental para o planeamento 

da produção, pois permite que os gestores possam racionar de forma adequada os recursos 

necessários à organização (Makridakis et al., 1998). 

Para que os sistemas de produção possam corresponder às expectativas dos clientes, a 

existência de um processo de planeamento de produção eficaz afigura-se fundamental. Este, abrange 

um conjunto de metodologias que se esperam ser capazes de garantir uma melhoria do serviço 

prestado ao cliente, redução de inventários, redução de tempos de resposta e o relacionamento da 

produção com a gestão de topo (Chase et. al., 2006). 

Na presente Dissertação, aborda-se o planeamento de produção no contexto de uma 

organização industrial. Apesar de o foco principal ser o planeamento de produção e o seu modelo, 

importa compreender a relevância da sua interligação estritamente necessária com os restantes 

departamentos da organização (Mckay et. al., 2004). 

Com efeito, para que seja possível implementar um sistema adequado de planeamento de 

produção pressupõe-se que a fábrica em causa, atingiu já um certo nível de maturidade, uma vez que 

este é um processo altamente complexo. 

O Planeamento é o processo conhecido pelo qual a organização define um rumo a seguir, traça 

planos e define as orientações que lhe permitem, tendo em consideração as contingências exogéneas, 

atuais e previstas para o futuro, impostas pelo exterior, e os seus recursos internos, as suas 

capacidades e qualificações, atingir objetivos e assim alcançar a sua visão e cumprir a sua missão. 

Um fator importante do planeamento importante é o seu horizonte temporal. Nesse sentido, o 

planeamento da produção pode ser estratégico, tático ou operacional, caracterizando-se, 

respetivamente, por um horizonte temporal de longo prazo, médio e curto prazo. (Carvalho, 2012) 

 

3.3. Planeamento de Produção nas Organizações 

Em todas as organizações o planeamento de produção, assume, usualmente, uma 

responsabilidade singular, normalmente atribuída a um Engenheiro. Ao responsável pelo planeamento 

de produção é exigido um acompanhamento de proximidade a todas as dinâmicas existentes na fábrica 

que possam interferir direta ou indiretamente com a produção e o seu planeamento. São exemplos de 

situações que requerem a atenção desta pessoa: avarias de máquinas, problemas na qualidade do(s) 

produto(s), falta de matéria-prima, falta de recursos humanos, necessidade de entregas a clientes, entre 

muitos outros (Mckay et. al., 2004). 
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Por conseguinte, a função de responsável do planeamento de produção envolve a constante 

tomada de decisões, pelo que deverá ter acesso a um amplo conjunto de informações e dados 

considerados essenciais para uma decisão fundamentada e consequente correto planeamento de 

produção. Salienta-se ainda, a extrema importância em manter em constante atualização todos os 

dados e informações utilizadas – inputs. 

Compreendendo-se, então, fundamental no seio de qualquer organização, o planeamento de 

produção procura ainda fazer a integração dos diversos departamentos que a constituem. 

Assim, importa que exista uma forte ligação e colaboração constante entre o Planeamento e o 

Departamento de Produção, Departamento Comercial e Departamento Financeiro (Mckay et. al., 2004). 

Por fim, a ausência de um planeamento de produção eficaz propicia a existência de situações 

nocivas para a organização, comportando um conjunto de custos adicionais, motivado por: excesso 

e/ou rutura de stocks. 

 

3.4. Controlo e Planeamento da Produção 

Com base em Kumar & Suresh o Planeamento e Controlo da Produção pode ser dividido em 

três fases: Planning Phase, Action Phase e Control Phase (Kumar & Suresh, 2008), como podemos 

verificar na Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Fases do Planeamento e Controlo da Produção (Kumar et. al., 2008). 
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A Planning Phase diz respeito ao inteligente exercício de antecipação que é realizado com o 

intuito de estabelecer como um objetivo pode ser alcançado ou, uma necessidade cumprida, em 

circunstâncias consideradas invariavelmente restritivas. O Planeamento da produção determina a 

programação e sequência ótima de operações. Na Planning Phase, existem duas categorias de 

planeamento: Prior Planning e Active Planning. A primeira diz respeito ao planeamento pré-produção, 

que inclui todos os esforços realizados antes do planeamento ativo. A segunda categoria – Active 

Planning – engloba os módulos do Planeamento ativo/operacional. 

Após um planeamento exaustivo, a Action Phase é a fase em que o trabalhador recebe a ordem 

para começar a produzir o produto.  

Por último, a Control Phase encontra-se dividida em dois módulos principais: Progressive 

Reporting e Corrective Action. Neste contexto, assume-se a constante comunicação de informação 

relativa a todos os momentos da produção, permitindo fazer comparações entre níveis de performance 

e a um conjunto de tarefas que são levadas a cabo para dar resposta a eventos inesperados. 

 

3.5. Caracterização do Sistema de Produção das Organizações  

O Sistema de Produção diz respeito ao departamento da organização que é responsável pela 

produção dos seus produtos. Esta, é uma atividade onde os recursos, que fluem dentro de um sistema 

definido, são combinados e transformados entre si de forma controlada para obter um produto final e 

assim adicionar valor de acordo com as políticas definidas estrategicamente pela administração da 

organização. Os Sistemas de Produção podem ser classificados de entre quatro tipos: Job Shop, Batch, 

Mass Production and Continuos Production (Kumar et. al., 2008). 

 

 

 

Figura 6 - Relação entre Volume de Produção e a Variedade de Produto (Kumar & Suresh, 2008). 
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Assim, com a análise da Figura 6, compreende-se que, segundo os autores, os diferentes tipos 

de sistemas de produção que caracterizam uma empresa são influenciados pelos volumes de produção 

e pela variedade dos produtos em causa. 

 

3.5.1. Job Shop 

Este tipo de produção é caraterizada pelo fabrico singular ou de poucas quantidades de 

produtos, sendo que estes são desenhados e concebidos de acordo com a especificação do cliente e 

de acordo com os tempos e custos inicialmente estabelecidos. As principais características que 

distinguem este tipo de produção dos restantes são o baixo volume e a alta variedade dos produtos 

(Kumar et. al., 2008). 

Assim, uma vez que o produto que é elaborado neste tipo de sistema de produção é 

customizado e concebido para clientes específicos e em quantidades bastantes reduzidas, os fluxos 

de materiais para a sua conceção são descontínuos. 

 

3.5.2. Batch Production  

O sistema de produção do tipo Batch Production é caraterizado pelo fabrico de um número 

limitado de produtos que vão sendo produzidos em intervalos regulares de tempo e para stock. Batch 

Production é definida pela APICS2 como uma forma de fabrico na qual o trabalho passa através dos 

departamentos funcionais em lotes e em que cada lote poderá ter uma rota diferente (Kumar et. al., 

2008). 

 

3.5.3. Mass Production  

Tipo de produção que se caracteriza por recorrer a um processo contínuo para o fabrico de 

peças individuais ou para montagem. É um sistema de produção que justifica a sua aplicação em 

ambientes de grandes volumes de produção, encontrando-se, as máquinas utilizadas na produção, 

dispostas em linha ou por produto (Kumar et. al., 2008). 

 

3.5.4. Continuous Production  

Aqui, as instalações da produção estão organizadas de acordo com o sequenciamento das 

operações da produção, desde as primeiras operações até ao produto acabado. Os itens são feitos 
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para fluir através deste sequenciamento de operações com recurso a dispositivos de manuseamento 

de materiais, como por exemplo, os contentores (Kumar et. al., 2008). 

 

3.6. Estratégias de Planeamento 

Segundo (Assis, 2011), habitualmente são considerados três níveis hierárquicos de 

planeamento (Tabela 2), em que cada um deles comporta considerações estratégicas, táticas e 

operacionais. O Planeamento realizado a longo prazo acontece ao nível estratégico, o de médio prazo 

a nível tático e por fim o planeamento de curto prazo que acontece a nível operacional.  

A divisão em hierarquias acontece dada a necessidade de reduzir a complexidade 

característica do planeamento estrutural e tático presente num ambiente fabril complexo. Assim, todas 

as decisões passam a ser colocadas em prática de uma forma estruturada e suportada por todos os 

níveis da organização, possibilitando o aumento de otimizações com o suporte das hierarquias 

superiores. 

 

Tabela 2 - Níveis Hierárquicos de Planeamento (Adaptado de Assis 2011). 

Estratégia Inputs 
Variáveis de 

decisão 
Outputs Objetivos 

Curto Prazo 

Plano de médio prazo; 
Carteira de 
encomendas; 
Prazos de entrega; 

Recursos Existentes: 
Nível de Produção; 
Sequência de trabalho; 

Programas 
distribuindo o trabalho 
por secções, turnos, 
operadores e 
equipamentos; 

Assegurar a 
satisfação das 
encomendas dentro 
dos prazos 
estabelecidos; 
Maximizar o 
rendimento dos 
meios de produção; 

Médio Prazo 

Planos de longo prazo; 
Limites da capacidade 
atual; 
Previsões anuais de 
vendas; 
Viabilidade de 
alternativas de 
produção e de custos; 

Intensidade do uso dos 
recursos existentes: 
 
- Níveis de produção 
- Níveis de stock 
- Níveis de 
subcontratos 

Planos de produção 
especificando como 
satisfazer a procura 
com os recursos 
existentes. 

Assegurar a 
utilização mais 
eficiente da 
capacidade de 
produção existente. 

Longo Prazo 

Objetivos gerais; 
Previsões gerais; 
Capital disponível; 
Concorrência; 

Localização de 
Recursos: 
- Produtos 
- Mercados 
- Processos 

Planos para 
aumento/diminuição 
de capacidades; 
Planos para novos 
produtos; 
Novas tecnologias; 
Novos mercados; 
Novas fábricas e 
deslocalização; 

Definição das 
políticas de 
investimentos e 
evolução da 
organização em 
termos de objetivos 
a atingir. 
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3.7. Tipos de Planeamento de Produção 

3.7.1. Planeamento Estratégico 

O Planeamento Estratégico de Produção assume como principais objetivos: maximizar os 

resultados das operações e também diminuir o risco inerente à tomada de decisões. Sendo considerado 

de longo prazo, o Planeamento Estratégico de Produção encara a matriz da organização – missão – 

como mote para preparar o futuro. Com efeito, este planeamento reside no estabelecimento de 

objetivos e políticas apropriadas aos recursos da organização que se transformem em resultados 

operacionais eficientes, permitindo adquirir vantagens competitivas (Santos et. al., 2007). 

Salienta-se o cariz global e amplo do Planeamento Estratégico de Produção que, devendo 

anteceder o Planeamento de Produção, é realizado tendo em conta os objetivos e metas da 

organização, permitindo compreender a forma de os concretizar. 

 

3.7.2. Planeamento Agregado de Produção 

Este tipo de planeamento, está associado à estratégia de planeamento a médio prazo, onde se 

procura o dimensionamento dos recursos produtivos existentes para satisfazer os níveis de procura de 

um produto num determinado período temporal (Stevenson, 2005). Habitualmente este período 

temporal é de 6 a 12 meses e envolve a criação de um plano capaz de responder a esta previsão 

através da combinação dos recursos da organização e os seus níveis de produção. Este modelo de 

planeamento permite ainda que os custos inerentes ao excesso ou escassez de capacidade sejam 

previstos e diminuídos. 

É a este nível – Planeamento Agregado – que são tomadas as decisões relativas a capacidades 

e onde são definidas as políticas para cada família de produtos produzidos pela organização. Este 

Planeamento é chamado de Agregado uma vez que o seu plano é elaborado para as diferentes famílias 

de produtos (Courtois, et. al 2003). 

Importa ainda referir que o Planeamento Agregado deve sempre ser levado a cabo tendo em 

consideração a estratégia definida pela organização. 

 

3.7.3. Planeamento Mestre de Produção – MPS (Master Production 

Schedule) 

Através dos tempos e das dimensões das quantidades a produzir, o Planeamento Mestre de 

Produção resulta num mapa de programação com as necessidades internas e externas que devem ser 

consideradas pela produção, baseado nas encomendas e previsões de consumo e procura. O mapa 

em questão inclui a programação, o planeamento das necessidades de materiais e as ordens de 
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entrada. Com base em Stevenson (2005) este planeamento surge na sequência do Planeamento 

Agregado, dando origem ao plano de produção onde estão presentes as capacidades dos recursos e 

as necessidades dos materiais e das matérias-primas. 

As ordens de fabrico, após serem tratadas na Master Production Schedule (MPS), que é 

responsável por gerar as quantidades e a data de produção de cada artigo, são então comparadas com 

a capacidade da fábrica (Chase, et. al 2006). 

Para finalizar e segundo Tommey (1996), o MPS tem o dever de garantir a ligação entre os 

diferentes departamentos da organização que têm interferência com a produção, dado que cada um 

destes acaba por executar uma determinada função que auxilia na sua execução. São exemplos o 

departamento de Marketing com a responsabilidade de calcular as previsões de venda e o 

departamento Financeiro com a tarefa de libertar recursos económicos necessários para viabilizar a 

produção. 

 

3.7.4. Controlo das Atividades de Produção 

3.7.4.1. MRP – Master Requirement Planning  

O principal objetivo do MRP é determinar os materiais e ou componentes que são necessários 

para o fabrico de determinado produto, assim como as quantidades e as datas em que esses devem 

estar disponíveis para produção. Estas necessidades, podem fazer com que seja necessário efetuar 

ordens de compra – caso não exista em stock - ou ordens de reserva – para o caso de existir em 

armazém. Assim, podemos verificar que as decisões tomadas para a produção dependem do 

entrosamento com outros departamentos da empresa e por isso é necessário que o MRP inclua outros 

inputs como a capacidade planeada e as compras (Buffa, 1987). 

Segundo a perspetiva de Pinto (2010), este sistema permite calcular as necessidades de 

fabrico ou compra para cada componente do produto acabado e o seu principal objetivo é fazer com 

que não exista rutura dos materiais necessários à produção do produto final, para que assim, os prazos 

de fabrico e de entrega sejam cumpridos.  

Analisando a Figura 7, compreende-se os inputs e outputs do MRP, verificando que este está 

dependente do MPS, dos níveis de stock em inventário e da lista de materiais para poder funcionar. 

Assim, com estes inputs, o MRP é capaz de fornecer as ordens de fabrico que foram libertadas, bem 

como as planeadas para o futuro. 
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Figura 7 - Inputs e Outpus do MRP (Kumar & Suresh, 2008). 
 

A essência do MRP está então na capacidade que este tem para poder melhorar o serviço ao 

cliente, maximizando a eficiência produtiva e minimizando inventário. Esta técnica tem na sua filosofia 

o conceito de que os materiais devem ser entregues apenas quando a sua falta provoca o atraso no 

programa global de produção. 

 

3.7.4.2. JIT (Just in Time)  

A produção Just in Time é uma filosofia de gestão adotada pelas organizações com o objetivo 

de estas alcançarem vantagens competitivas sustentáveis com base em níveis de desempenho 

elevados, e qualidade dos produtos e serviço prestado ao cliente. As organizações que adotam este 

tipo de filosofia revelam uma constante preocupação com a redução de todo o tipo de desperdícios, 

com o aumento da eficiência produtiva e com a melhoria da qualidade dos seus produtos (Cheng & 

Podolsky, 1996). 

A principal caraterística deste tipo de planeamento de produção reside nas ordens de fabrico – 

produção – sendo processadas consoante a procura do mercado, atuando por isso segundo uma 

estratégia Pull, onde apenas é produzido o que é requisitado pela procura, permitindo assim atingir 

poupanças consideráveis ao nível de custos de produção e custos de stock. 

 

3.7.4.3. OPT (Optimized Production Technology) 

O OPT é uma ferramenta computorizada para o planeamento de produção, desenvolvida nos 

Estados Unidos da América no ano de 1979. A principal função desta ferramenta é a capacidade de 

coordenação de atividades relacionadas com a engenharia do produto, o marketing e a produção em 

setores das organizações onde a produção é padronizada e repetitiva (Mukhopadhyay, 2004). 
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Esta ferramenta tem como objetivo: programar a produção para que o output seja maximizado 

e para isso recorre à sua capacidade de identificar as operações gargalo3, que condicionam todo o 

planeamento da produção. Ao ter em conta estas operações, aquando o momento do planeamento, a 

organização consegue obter uma otimização dos recursos utilizados, alcançando um aumento de 

produtividade e redução de stocks (Buffa,1987). 

 

3.7.4.4. Scheduling 

A APICS (2013) descreve o scheduling como “o ato de criar um planeamento, tal como um 

cronograma de envio, um Master Production Schedule, um planeamento de manutenção ou um 

planeamento de fornecedores”. Para Boddy 2005, scheduling diz respeito à função que coordena  a 

disponibilidade dos recursos por tempo e lugar, especificando exatamente a quantidade e a data onde 

os recursos serão necessários satisfazer a procura.  

Numa outra perspetiva, Graves (1981), definiu o scheduling como a alocação de recursos da 

produção no tempo, para assim se satisfazerem alguns critérios. 

Com efeito, é possível afirmar que o scheduling tem como objetivo alocar no tempo e de forma 

ordenada os diferentes trabalhos que têm de ser executados pelos diferentes recursos disponíveis – 

Colaboradores, Máquinas, Secções – com o objetivo de maximizar o número de entregas. Para tal, no 

contexto de cada organização, deve ser conhecida a orgânica e a sua essência, por forma a ser 

possível estabelecer procedimentos que determinem a sequência dos trabalhos a realizar. 

 

3.8. Planeamento da Produção – Casos Específicos 

De acordo com Seza Orcun (2007) as divergências existentes no paradigma do planeamento 

da produção têm levado, ao longo dos últimos anos, ao desenvolvimento de um extensivo conjunto de 

técnicas, onde cada uma delas se foca em questões particulares do problema e nenhuma fornece uma 

solução completa. Muitas das abordagens falham em considerar a dependência não linear existente 

entre a utilização de recursos, os lead-times e os stocks de segurança.  

Estes autores apresentam, então, uma formulação de programação não linear do problema, 

que determina uma calendarização das operações de trabalho, garantindo um nível específico de 

serviço na presença de incerteza na procura. 

O modelo apresentado, abrange a dependência não-linear existente entre a utilização de 

recursos e os lead-times, assentando na modelação explícita da dependência entre a força de trabalho, 

lead-times e stocks de segurança. Os autores propõem um procedimento heurístico iterativo que 
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resolve um modelo de programação linear como aproximação do problema inicial e em que a cada 

iteração se determina o perfil dos lead-times que é usado para definir o nível de stocks de segurança. 

Apesar dos resultados encorajadores, os próprios autores registam algumas limitações no 

modelo proposto, uma vez que consideram uma cadeia de abastecimento de apenas duas fases – o 

retailer recebe as ordens dos clientes e processa os pedidos aos fornecedores. Como trabalho futuro 

e sugestões de melhoria, os autores sugerem a extensão do modelo apresentado a organizações mais 

complexas, isto é, com mais do que um produto e fornecedores, bem como cadeias de abastecimento 

mais amplas e que operem em mais do que um mercado.  

Um outro caso de estudo, apresentado por Rafael Pastor (2009), dá a conhecer a 

implementação de um planeamento de produção numa empresa transformadora de madeira que 

pretende planear a produção de vários tipos de produtos com diferentes raios num conjunto de 

máquinas paralelas. O objetivo é conceber um modelo capaz de responder à procura dos diferentes 

produtos, ao menor custo, sujeito as restrições da capacidade, tempos de setup e, a possibilidade de 

horas extras dos trabalhadores e subcontratar produção. Neste sentido, os autores propõem um MILP 

4 para planear e calendarizar as operações de produção, cuja solução ótima pode ser facilmente 

alcançada através de um normal software de otimização. 

  Para solucionar este problema, os autores enumeram algumas condições que devem ser 

consideradas:  

 Para cada tipo de produto, há um lote mínimo de produção; 

 Nem todas as máquinas conseguem produzir todos os produtos; 

 A capacidade de produção de cada máquina depende das suas características e das 

características do produto; 

 Os produtos são classificados de acordo com o seu raio; 

 Há dois tipos de tempos de setup: para produzir produtos diferentes mas com o mesmo raio e 

para produzir consecutivamente produtos com raios diferentes; 

 Parte da produção pode ser subcontratada; 

 Cada tipo de produto pode ser produzido em diferentes máquinas e ou ver a sua produção 

subcontratada; 

 Trabalhadores podem trabalhar horas extras, durantes as quais podem operar 

simultaneamente em várias máquinas; 

O modelo concebido pelos autores e resolvido através do software ILOG CPLEX 8.15, bem como 

os resultados obtidos foram apresentados. Inicialmente os autores começaram por definir os inputs dos 
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modelos bem como as suas variáveis de decisão. Posteriormente construíram o modelo através da 

definição da função objetivo e das suas restrições.  

Tal como os autores indicam, a solução ótima pode ser alcançada dentro de um intervalo de tempo 

considerado aceitável, comportando um conjunto de melhorias significativas para empresa: 

 As soluções obtidas através deste modelo são melhores face às obtidas manualmente; 

 O potencial da capacidade produtiva encontra-se rentabilizado, motivando uma menor 

ocorrência de horas extras e de subcontratação; 

 Vários cenários podem ser simulados e a pode ser feita uma recalendarização com base num 

plano anterior; 

 É poupado tempo na tarefa de planeamento; 

Para finalizar, é importante referir que o modelo sugerido e concebido pelos autores foi aceite e 

adotado pela empresa em causa. 

 

Num outro caso de estudo, apresentado por Gansterer et. al. (2014) é possível testemunhar a 

influência que certos indicadores têm no desempenho, no planeamento e na produção de uma 

empresa. Este estudo foca-se num sistema de planeamento de produção hierárquico em ambiente 

make-to-order, onde o objetivo é determinar os parâmetros de produção ideais que beneficiem os 

métodos de planeamento existentes. Neste estudo, os autores utilizam um quadro hierárquico para o 

planeamento de produção onde identificam valores considerados positivos para três parâmetros do 

planeamento de produção: lead-times, stocks de segurança e tamanho dos lotes. Uma vez que o foco 

era analisar o impacto destes três parâmetros simultaneamente, foi preciso recorrer a um método capaz 

de congregar toda esta informação. Para isso, os autores propuseram seis métodos de otimização 

baseados em simulação que posteriormente foram avaliados. Através dos resultados, foi identificado o 

procedimento com base no conceito VNS (Variable Neighborhood Search) como o mais robusto e por 

isso mais favorável neste contexto. Através deste algoritmo e para quatro cenários de procura 

diferentes, os autores analisaram o impacto dos três parâmetros numa função objetivo que considerava 

os níveis de serviço e de inventário. Finalmente, os autores concluíram através dos resultados obtidos 

que: 

 A definição ótima para os lead-times previstos não é explicitamente dependente da quantidade 

ou da frequência dos pedidos do cliente; 

 Em caso de utilização moderada/alta da capacidade, os stocks de segurança devem cobrir 

entre 10 a 20% da procura mensal, até mesmo para os casos em que a procura do cliente é 

volátil.  

 As definições ideais para os três parâmetros identificados influenciam-se consideravelmente 

entre si, o que não é de estranhar, uma vez que todos levam ao aumento dos níveis de 

inventário. 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

André Rafael Ferreira Roldão 

 

37 

Lim et.al. (2014) apresentam um caso de estudo realizado no contexto de pequenas e médias 

indústrias químicas sobre a importância e influência do uso de ferramentas gráficas como auxilio ao 

planeamento da produção. Sendo que as PME’s6 são habitualmente caracterizadas pela limitada 

capacidade de recursos e fundos insuficientes, estas necessitam de soluções simples e económicas 

que sejam capazes de dar resposta aos problemas de planeamento de produção que recorrentemente 

enfrentam. 

Nesse sentido, os autores propõem a utilização das ferramentas PPPD (production planning pinch 

diagram) e PPGCC (production planning grand composite curve) como solução para lidar com os 

problemas de alocação de espaço nos armazéns e planeamento da capacidade produtiva, 

habitualmente enfrentados por estas empresas e assim determinar o plano ótimo de produção. 

Os autores testaram esta abordagem em duas empresas industriais e os resultados demonstraram 

o seguinte: 

 As ferramentas desenvolvidas providenciam um bom entendimento quantitativo dos problemas 

do planeamento de produção; 

 As ferramentas concebidas auxiliam na maximização do uso dos recursos das empresas em 

teste, como por exemplo: os materiais em inventário e os equipamentos, através da 

minimização dos recursos inativos da empresa, o que ao mesmo tempo também diminui a 

necessidade de recorrer ao outsourcing para armazenamento e produção de produtos; 

 O formato gráfico auxilia não só na otimização do planeamento e da produção, como também 

é benéfico para reuniões de gestão, apresentações técnicas e para propósitos de comunicação 

e visualização por parte de não técnicos, que habitualmente têm mais dificuldade em 

compreender os dados. 

 Fornecem perspetivas que muitas vezes não são prontamente percetíveis quando se usam 

ferramentas de programação matemática. 

 

Por último, apresenta-se um estudo de Leung et. al. (2008) que aborda o planeamento da produção 

agregado sob várias restrições: capacidade produtiva, nível de força de trabalho, localização das 

fábricas, utilização das máquinas, armazenamento, entre outros. Para este estudo são consideradas 

quatro localizações de produção simultaneamente, três na América do Norte e uma na China. Estes 

autores desenvolvem um modelo de programação para resolver o problema do planeamento de 

produção agregada e indicam três objetivos que devem ser atingidos: 

 Maximização do lucro trimestral; 

 Minimização do custo trimestral com reparações; 

 Maximização da utilização das máquinas da fábrica Chinesa; 
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Posteriormente e à semelhança dos outros modelos, os autores partem para a formulação 

matemática através dos parâmetros de entrada, das restrições e da definição das três funções objetivo. 

Analisando os resultados, pode-se claramente comprovar a flexibilidade e robustez do modelo 

concebido, que auxilia também ao nível da gestão, uma vez que este permite examinar diferentes 

cenários com diferentes premissas estratégicas. Também através da análise dos resultados, os autores 

concluíram que o modelo permite efetivamente encontrar um plano de produção ótimo com uma 

determinada força de trabalho. Os resultados dizem ainda que é possível melhorar o controlo de 

inventários e de utilização das máquinas na fábrica chinesa. 

  O modelo concebido é relativamente barato e reduz significativamente a exposição da empresa 

uma vez que é possível a avaliação de diferentes alternativas antes da implementação de uma 

estratégia específica. Como sugestão, os autores indicam que o modelo pode facilmente ser modificado 

para que possa incluir mais restrições, como por exemplo a de um produto específico ser unicamente 

produzido numa fábrica também específica. 
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4. Identificação de Oportunidade 

A administração da empresa tem levado a cabo ao longo dos últimos meses um conjunto de 

investimentos que têm como objetivo principal a sua recuperação financeira e aumento de eficiência 

produtiva. Nesse sentido, foram identificadas, com a colaboração do Kaizen Institute, uma série 

considerável de oportunidades de melhoria nas mais determinadas áreas – tanto a nível administrativo 

como ao nível da produção - da empresa. A título de exemplo, foram identificadas oportunidades de 

melhoria em áreas como a logística, a produção, em processos administrativos e até mesmo em tarefas 

de manutenção. 

Esta dissertação, surge então de uma das oportunidades de melhoria identificadas. A 

administração, conjuntamente com os Engenheiros responsáveis pela produção verificaram a 

existência da possibilidade de melhorar significativamente o modo como o planeamento de produção 

era efetuado, bem como a forma como o seu modelo estava concebido.  

Era unânime que a forma como o planeamento de produção estava a ser realizado não refletia 

as reais exigências para as quais a empresa tem de ser capaz de dar resposta. Era estritamente 

necessária uma nova forma de gerir todo planeamento de produção para que fosse possível rentabilizar 

ao máximo a capacidade produtiva da empresa, de reduzir lead-times e diminuir custos desnecessários. 

 

4.1. Planeamento de Produção na Iberol 

Ao nível tácito, o planeamento da produção da Iberol era efetuado com base num ficheiro Excel 

(Figura 8) construído para o efeito. No entanto, esta ferramenta apresentava bastantes limitações e 

não contemplava no seu cálculo todas as varáveis e restrições que deveriam ser consideradas. Na 

verdade, é errado afirmar que a ferramenta utilizada anteriormente era capaz de dar uma previsão do 

planeamento mensal da produção. Esta ferramenta não fornecia quaisquer planos produtivos mensais 

para os diferentes processos produtivos das duas fábricas – Extração, Neutralização e 

Transesterificação. 
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Figura 8 - Ferramenta anteriormente utilizada para o Planeamento da Produção. 

 

Esta ferramenta, utilizada pelo Engenheiro responsável pela UPB (Unidade de Produção de 

Biodiesel), que tem como uma das suas funções, o Planeamento da Produção da fábrica, utilizava um 

modelo de otimização aplicado em SOLVER que apenas sugeria uma formulação ótima para o 

Biodiesel a produzir, tendo em conta: 

 Stocks de Óleos Neutros e Óleos Brutos; 

 Quantidade de Biodiesel a produzir (Não especificando por cliente); 

 Propriedades dos Óleos; 

O modelo utilizado nesta ferramenta, era um modelo de otimização linear, cujas restrições 

podem ser consultadas na Tabela A.1 do Anexo A. A função objetivo deste modelo era a minimização 

do preço total dos óleos consumidos para a quantidade de produção indicada. 

As únicas informações que esta ferramenta fornecia, eram então a formulação ótima de 

biodiesel a utilizar e as previsões dos consumos de óleos neutros (a utilizar na produção de biodiesel). 

Estas previsões de consumos eram calculadas a partir da sugestão de formulação ótima e as 

quantidades a produzir (entregar aos clientes). 

Com base na sugestão de formulação ótima para o biodiesel que esta ferramenta produzia, 

bem como na previsão dos consumos de óleos, este Engenheiro, tinha que socorrer-se da sua 

experiência e conhecimentos para efetuar então o planeamento da produção mensal capaz de dar 

resposta aos pedidos dos clientes nas datas previstas. 

De forma a compreender melhor o modo como era realizado e gerido todo o planeamento de 

produção, são apresentadas de seguida as suas principais características e limitações. Através da sua 

análise é possível perceber de forma rápida e clara o estado em que se encontrava anteriormente o 

planeamento da produção na Iberol. 
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4.1.1. Política de Stock Mínimo (Próximo de Zero) 

O anterior modelo de planeamento de produção estava formulado tendo em conta a política de 

stock mínimo definida pela empresa. Isto é, a Iberol atuava e definia o seu planeamento de produção 

de acordo com a estratégia de stock mínimo definida pela administração. Esta estratégia passava por 

manter em stock a menor quantidade possível – preferencialmente dentro de valores perto de zero – 

de todos os óleos, farinhas e biodiesel.  

A adoção desta estratégia apresentava naturalmente um conjunto de benefícios, mas, por outro 

lado, acarretava também uma série de desvantagens. De entre os benefícios verificados pode destacar-

se a redução considerável dos custos de stock, nomeadamente os custos de aprovisionamento e os 

custos associados à existência de stocks. É fácil constatar que a não existência de stocks reduz 

consideravelmente os custos com a armazenagem, os seguros e perda de qualidade de matérias-

primas e produto final. 

Por outro lado, ao optar por uma política de stocks mínimos próximo de zero a empresa sofre 

um conjunto de implicações negativas, principalmente ao nível do serviço prestado. Esta política faz 

reduzir consideravelmente a flexibilidade de resposta a variações abruptas na procura e 

consequentemente diminuir o nível de serviço prestado ao cliente. Isto é, ao não manter quantidades 

aceitáveis e definidas de matéria-prima e produto final em stock, a empresa pode não conseguir dar 

resposta a possíveis ocorrências extraordinárias, como por exemplo, o aumento inesperado da procura, 

greves de funcionários e ou fornecedores e também avarias no próprio equipamento fabril que 

impossibilitem a produção atempada. 

 

4.1.2. Insensibilidade face a Decisões Operacionais  

O modelo anteriormente utilizado, apresentava-se bastante limitado ao nível de possíveis 

acontecimentos operacionais que acabavam por influenciar o planeamento de produção. É frequente a 

ocorrência deste tipo de acontecimentos, para os quais se exige uma rápida capacidade de resposta, 

de modo a não prejudicar a produtividade e normal funcionamento da fábrica. De entre estes 

acontecimentos, destacam-se as paragens programadas da fábrica, as alterações à formulação da 

produção por motivos de excesso de capacidade dos armazéns/silos e as decisões de manter ou não 

em stock determinado tipo de matéria-prima, não a incorporando na produção de biodiesel, por motivos 

de preço de mercado e/ou margem de extração. 

É possível afirmar ainda que o facto de o modelo não contemplar este tipo de fatores, fazia com 

que se verificasse um desvio considerável entre o inicialmente planeado e o que realmente acabava 

por se verificar, isto é, existia um gap considerável entre a produção planeada e a produção efetuada. 
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4.1.3. Insensibilidade face a Decisões Estratégicas 

À semelhança do que acontecia ao nível de decisões operacionais, o modelo implementado 

não era também sensível a possíveis mudanças no planeamento de produção provocadas pela tomada 

de decisões estratégicas.  

A este nível podem ser dadas como exemplo possíveis decisões tomadas a nível estratégico 

pela administração da fábrica, nomeadamente possíveis investimentos a realizar, que têm como 

objetivo a melhoria e aumento de rendimento dos processos produtivos como foi o caso do investimento 

feito na nova unidade de pré-tratamento da Empresa Parceira, que veio aumentar a autonomia e 

capacidade produtiva desta empresa. 

 

4.1.4. Modelo de Planeamento Limitado 

Para além da não consideração das possíveis decisões descritas em cima, o modelo de 

planeamento de produção utilizado apresentava ainda um conjunto de outras pequenas limitações que 

acabavam por o tornar um modelo impreciso e pouco ajustado com a realidade. 

De entre estas limitações destacam-se as seguintes: 

 O planeamento de produção para o mês N era realizado apenas nos últimos dias de N-1, 

fazendo com que houvesse muito pouco tempo para preparar e gerir as necessidades da 

produção do mês seguinte; 

 Não eram considerados para a formulação da produção ideal os preços dos óleos definidos em 

portaria7.  

 Não eram considerados os preços dos óleos de forma estruturada; 

 O modelo assentava maioritariamente na melhor formulação para o biodiesel, tendo em conta 

apenas a sua qualidade final – dentro dos requisitos exigidos pelo cliente – mas sempre 

condicionado pelos níveis de stock de matéria-prima. 

A principal consequência deste conjunto de limitações era a necessidade de reajustar 

frequentemente o planeamento de produção efetuado. Recorrendo a dados históricos é possível 

afirmar que de acordo com o anterior modelo de produção, a produção a efetuar era revista a cada 3 

dias.  

 

 

                                                
7 A portaria nº. 41/2011 de 19 Janeiro define o preço máximo de venda de biodiesel pelos produtores de 

biocombustíveis, como é o caso da Iberol. 
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4.1.5. Inexistência de Planeamento Conjunto 

O planeamento de produção era feito separadamente por cada uma das fábricas (Iberol e 

Empresa Parceira) de forma independente. Isto é, não existia um planeamento de produção conjunto, 

partilhado e otimizado entre as duas empresas. 

Este acontecimento devia-se ao facto de estas duas empresas terem sido durante muito tempo 

empresas concorrentes, o que levou a que, mesmo após a aquisição da Empresa Parceira por parte 

do grupo detentor da Iberol, o processo de integração e trabalho conjunto tivesse levado algum tempo 

a ser atingido. 

Naturalmente que o facto de ambas as empresas definirem o seu próprio planeamento de 

produção de forma independente uma da outra, quando na realidade já o poderiam estar a fazer de 

forma conjunta, apresentava algumas desvantagens consideráveis. De entre estas desvantagens são 

de destacar os aumentos consideráveis de custos com recursos – humanos, materiais e logísticos – e 

também a diminuição da potencial capacidade produtiva conjunta, havendo por este motivo também a 

perda de oportunidade de reduzir os diferentes lead-times envolvidos no processo produtivo do 

Biodiesel. 

Outro exemplo que pode ser referido, que espelha o beneficio do trabalho conjunto entre as 

duas empresas e demonstra também algumas melhorias ao nível do planeamento e da redução de 

custos operacionais é o facto de que a partir do momento em que as duas empresas decidiram 

colaborar conjuntamente ao nível da produção, estas passarem a utilizar um pipeline para a 

transferência de matérias primas entre si. Assim, sempre que determinada matéria-prima falta numa 

das fábricas, esta pode ser resposta imediatamente pela outra fabrica através da transferência pelo 

pipeline existente.  

 

4.1.6. Inexistência de Estratégias Conjuntas 

Uma outra limitação verificada no planeamento de produção existente e considerada bastante 

significativa era a ausência de uma série de possíveis estratégias conjuntas por parte das duas 

empresas (Iberol e Empresa Parceira). Para além da ausência de um planeamento de produção 

conjunto, já descrito em cima, existiam ainda uma série de estratégias e tarefas que ao não serem 

realizadas de forma integrada pelas duas empresas, acabavam por limitar o plano de produção 

existente e fazer com que a possibilidade de acrescentar valor às duas empresas ficasse diminuída. 

Esta limitação tem também – à semelhança do ponto anterior - origem no facto de a ligação 

existente até então entre as duas empreses ser pouco colaborativa. 

São exemplo desta limitação a ausência de uma estratégia de compra e venda conjunta de 

matérias-primas e de produto final. É evidente que ao não estabelecerem esforços comuns para estes 
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dois processos – compra e venda de matérias-primas e produto final - as duas empresas estavam a 

desperdiçar benefícios significativos, como por exemplo a redução dos custos de aquisição das 

matérias-primas e transporte no processo de compra, como consequência de economias de escala e, 

o aumento da oferta e diminuição do tempo de resposta no processo de venda, como consequência do 

aumento da capacidade produtiva.  

Outro exemplo esclarecedor da ineficiência do anterior modelo de produção era o facto de não 

existir à data da sua utilização, qualquer partilha de equipamentos logísticos e de recursos humanos 

entre as duas empresas.  

Como consequência destas limitações identificadas surgem naturalmente o aumento 

significativo de custos, devido ao não aproveitamento das economias de escala nos processos de 

compra de matérias-primas e matérias subsidiárias; e também o aumento considerável de lead-times 

pela não rentabilização de um planeamento de produção conjunto. 

 

 

4.1.7. Ausência de Matéria-prima à Consignação 

Um outro acontecimento que embora não estivesse relacionado com o modelo de planeamento 

de produção em si e que acabava também por influenciar consideravelmente o planeamento de 

produção era a ausência de matéria-prima à consignação. 

Esta outra limitação identificada prende-se com o facto de no passado não existir semente – 

matéria-prima - armazenada nos silos da fábrica e que pudesse ser utilizada à consignação, mediante 

as necessidades produtivas. Isto é, sempre que era verificada a necessidade de aquisição de matéria-

prima, todo o processo de compra, desde o contacto inicial com o fornecedor até à descarga na fábrica, 

tinha de ser levado a cabo. 

Embora esta fosse uma situação que apresentava alguns benefícios, como o facto de os custos 

de armazenagem serem significativamente inferiores, as desvantagens eram também bastante 

significativas. Devido à não existência, à consignação, de semente armazenada na fábrica pronta a ser 

utilizada, os custos com o transporte e os lead-times de entrega eram superiores aos da situação oposta 

– existência de matéria-prima à consignação nas instalações da fábrica. 

Existia ainda, para esta situação, o risco de a fábrica poder ficar sem a matéria-prima 

necessária à produção, uma vez que poderiam existir atrasos e/ou problemas nas entregas por parte 

dos fornecedores e transporte. 
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5. Implementação de um Novo Planeamento da Produção 
 

5.1. Introdução 

Com o propósito de obter um planeamento de produção completo para o conjunto das duas 

empresas, perspetivou-se a ação nos três níveis do planeamento da produção: Nível Estratégico, Nível 

Tático e Nível Operacional/Execução. No entanto, durante o estágio, foi impossível atuar no 

planeamento da produção ao nível estratégico. 

O novo planeamento da produção implementado comportou a criação de um conjunto de 

ferramentas em Microsoft Excel, assentes em fórmulas matemáticas (aplicadas diretamente no Excel), 

macros VBA e modelos de programação linear aplicados em solver. Todas as ferramentas 

desenvolvidas estão protegidas com password contra qualquer edição.  

Para atuar ao nível tático e operacional do planeamento da produção, procurando solucionar um 

conjunto de oportunidades de melhoria identificadas, foram contruídas em Microsoft Excel duas 

ferramentas base:  

 Ferramenta Planeamento Tático – para atuar ao nível tático do planeamento da produção. 

Esta ferramenta não só sugere os melhores planos de produção mensais para os diferentes 

processos produtivos da empresa, como também calcula a formulação ótima de biodiesel. Esta 

ferramenta apresenta soluções mensais, sendo possível utilizá-la com alguma antecedência, 

dependendo da disponibilidade ou não dos inputs para o período em análise. Assim, é possível 

dizer que esta ferramenta atua num espaço temporal de médio prazo. 

 Ferramenta Plano Execução/Operacional – para atuar ao nível operacional do planeamento 

da produção. Esta ferramenta atua num espaço temporal de curto prazo, sendo utilizada 

diariamente para acompanhar e planear o dia-a-dia produtivo nos diferentes meses. 

Adicionalmente, englobada no nível operacional do planeamento da produção, foi ainda criada uma 

ferramenta orientada para a compra e gestão de matérias subsidiárias.   

Para auxílio e monitorização destas ferramentas foram ainda criados outros 8 ficheiros Excel, seis 

dos quais constituídos para uma permanente atualização com Inputs necessários à Ferramenta 

Planeamento Tático. Os restantes dois, são ficheiros para monitorização dos indicadores definidos para 

cada uma das ferramentas base. 

Complementarmente, utiliza-se ainda um conjunto de ficheiros Excel denominados Boletins Diários, 

cuja emissão comporta o registo de informação das operações diárias da fábrica: consumos, 

produções, stocks, entre outros. Note-se que para o caso da Iberol, este ficheiro já existia e já podia 

ser utilizado. No entanto, para o caso da Empresa Parceira, não existiam os boletins diários nem algo 

semelhante de onde poderia ser retirada a informação diariamente. Nesse sentido, foi criado para a 
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Empresa Parceira, um ficheiro em Microsoft Excel semelhante ao boletim diário da Iberol, permitindo 

assim a funcionalidade e o fluxo de informação entre todas as ferramentas. 

Assim, compreende-se que o planeamento da produção idealizado e implementado encontra-se 

fundamentado por um fluxo de informação constante entre um conjunto de ferramentas e de ficheiros 

Excel, tal como demonstra a Figura 9. Para que tal seja possível, todos estes documentos foram 

devidamente colocados e organizados no servidor da empresa, numa pasta cujo nome é Planeamento 

da Produção e onde só as partes envolvidas neste processo têm acesso. 

 

 

Figura 9 - Fluxo de informação entre as diferentes ferramentas criadas para o planeamento da produção. 

 

5.2. Ferramenta Planeamento Tático – Nível Tático 

Uma vez identificada a oportunidade de melhoria, partiu-se então para o desenvolvimento de 

uma solução apta a solucionar todas as limitações verificadas ao nível tácito do planeamento da 

produção. Com efeito, a solução foi desenvolvida em conjunto entre a Iberol e o Kaizen Institute, onde, 

desenvolvi um trabalho colaborativo, de acompanhamento e auxílio na sua construção. 

A solução encontrada assumiu a construção de uma nova e mais completa ferramenta em 

Excel passível de oferecer uma verdadeira resposta para os problemas do planeamento da produção.  

O trabalho, desenvolvido entre todas as entidades envolvidas em cima identificadas, pode ser 

dividido em duas fases principais: 
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 Fase 1: Construção e implementação da ferramenta e do seu modelo; 

 Fase 2: Criação de novas funcionalidades na ferramenta e definição de procedimentos; 

 

5.2.1. Fase 1 – Construção e Implementação da Ferramenta e do seu 

Modelo 

Como referido no ponto 5.2., foi desenvolvida uma ferramenta em Excel para dar suporte ao 

planeamento da produção ao nível tático. Esta ferramenta, cujo separador principal podemos ver na 

Figura 10, está divida em treze separadores: 

 

Figura 10 - Menu Principal da Ferramenta de Planeamento Tático. 

1- Menu Inicial: Separador principal de navegação, onde está presente um conjunto de 

botões de ação, construídos através de marcos em VBA, em que cada um desempenha 

uma tarefa específica: 

a. Botão Relatórios: Permite escolher entre Enviar Relatórios, Criar Relatórios ou 

Apagar Relatórios; 

b. Botão Cálculo: Possibilita escolher entre uma das duas opções de cálculo através 

de OPEN SOLVER existentes na ferramenta – Formulação Ótima de Biodiesel ou 

Planeamento da Produção; 

c. Botão Inputs: Permite atualizar ou consultar os inputs; 

d. Botão Indicador: Acesso ao ficheiro do Indicador do Planeamento da Produção; 

e. Botão Outputs: Envio ou consulta de outputs; 

f. Botões Bloquear e Desbloquear: Bloqueio ou desbloqueio, da possibilidade de 

edição da ferramenta; 
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g. Botão Guardar: Botão para guardar o ficheiro; 

h. Botão Acesso Manual Utilizador: Consulta do Manual de Utilização da 

Ferramenta; 

2- Relatório Base: Separador que apresenta a informação relevante, que será transformada 

em PDF, sobre o planeamento da produção do mês em análise. Neste relatório, cujo 

exemplo pode ser consultado na Figura B.1 do Anexo B, está presente, após simulado o 

planeamento para o mês, a seguinte informação:  

a. Formulação ótima de biodiesel a produzir; 

b. Consumos previstos de óleos para produção; 

c. Quantidades previstas de óleos a fixar preço; 

d. Quantidades previstas de compra e venda de óleos neutros; 

e. Quantidades previstas de consumo de Semente e de Grão 

f. Entregas de biodiesel divididas por cliente e por fábrica; 

g. Produção de biodiesel dividida por cliente e por fábrica; 

h. Quantidade de dias de Extração de Colza e de Soja; 

i. Previsão de entregas de Farinha de Colza e de Soja; 

3- Inputs: Separador onde são inseridos todos os inputs necessários ao funcionamento da 

ferramenta e consequente cálculo do planeamento da produção. Os Inputs necessários 

podem ser consultados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Inputs da Ferramenta de Planeamento Tático. 

Tipo de Input Identificação 

Preços Fixados e Cotações 

- Fixing Médio de Óleo de Colza Bruto, Óleo de Soja Bruto; 

- Cotação de Óleo Neutro de Palma, UCO’s e GA; 

- Preço definido em portaria para Óleo Bruto de Palma, Soja e Colza; 

- Preço fixado de Farinha de Colza e Soja; 

- Cotação de Farinha de Colza e Soja; 

- Preço da Semente de Colza e do Grão de Soja colocado em Alhandra; 

Compras e Vendas confirmadas 
- Compras e vendas confirmadas de Farinhas, Óleo Bruto e Óleo Neutro, para o 

mês planear; 

Backlog8 Farinhas - Quantidades de Farinha de Colza e de Soja em backlog; 

Stocks Iberol e Empresa Parceira 

- Stocks de Farinhas (Colza e Soja), Óleo Bruto (Colza, Soja e UCO’s), Óleo 

Neutro (Colza, Soja, Palma, UCO’s e Gordura Animal) e Biodiesel, previstos para 

o início do mês a planear, tanto na Iberol como na Empresa Parceira; 

Forecast Biodiesel 
- Quantidades previstas de Biodiesel a entregar aos diferentes clientes no mês a 

planear; 

Repartição de Entregas 
- Divisão das quantidades de Biodiesel a entregar aos diferentes clientes entre a 

Iberol e a Empresa Parceira; 

                                                
8 Neste contexto, backlog diz respeito à quantidade de farinhas que se encontram por levantar por parte dos 

clientes. 
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4- Outputs: Separador onde são apresentados os outputs, após calculado o plano de 

produção. Estes outputs são as transferências de óleos necessárias, que ocorrem entre as 

duas empresas e a distribuição da produção de biodiesel. Por fim, o conjunto de 

informações é enviado diretamente para o Departamento de Logística e Departamento 

Financeiro. 

5- Formulação: Separador que tem por base um modelo de otimização aplicado em OPEN 

SOLVER, para cálculo da formulação ótima de biodiesel a produzir no mês em análise. 

Este modelo é analisado no próximo subcapítulo. 

6- Cálculo: Separador que comporta um outro modelo, também aplicado em OPEN SOLVER, 

permitindo estabelecer todo o planeamento de produção para o mês. Este modelo é 

analisado no subcapítulo 5.2.1.2.. 

7- Stocks: Separador onde são apresentados os mapas de previsão mensais dos stocks 

diários de matérias primas e produtos finais, especificamente: Stock Grão Soja, Stock 

Semente Colza, Stock Farinha Colza, Stock Farinha Soja, Stock Óleo Bruto Colza, Stock 

Óleo Bruto Soja, Stock Óleo Neutro Colza, Stock Óleo Neutro Soja, Stock Óleo Neutro 

Palma, Stock Óleo Neutro UCO’s, Stock Óleo Neutro Gordura Animal, Stock Biodiesel 

Iberol (Especificado por clientes) e Stock Biodiesel Empresa Parceira (Especificado por 

clientes). Parte da informação presente neste separador encontra-se ilustrada pela Figura 

11. 
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Figura 11 - Exemplo de mapa de previsão mensal de stocks para o Biodiesel da Iberol e da Empresa 

Parceira. 

8- Planos Logísticos: Separador onde são apresentados os mapas de previsão mensal para 

as Receções e Expedições de Farinhas, Óleos Brutos e Óleos Neutros. 

9- Planos Produtivos: Separador que comporta os Planos Produtivos Mensais para os 

diferentes processos – Extração, Neutralização, Transesterificação na Iberol e 

Transesterificação na Empresa Parceira. Neste, são também apresentados os rendimentos 

mensais esperados para cada um destes processos. A Figura 12 apresenta um exemplo 

destes planos. 
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Figura 12 - Exemplos de planos mensais de produção para os processos de Extração e Neutralização 

(Por questões de confidencialidade os valores foram omitidos). 

10- Preços e Entregas: Separador de auxílio ao funcionamento da ferramenta. 

11- Restrições Clientes: Separador que apresenta a informação relativa às restrições dos 

diferentes clientes para as diferentes propriedades do Biodiesel a produzir. Esta informação 

é apresentada detalhadamente por cliente e por mês. Note-se que, para cada uma destas 

propriedades, existe um valor mínimo e máximo admissível, sendo apresentados neste 

separador. Esta informação é relevante para utilizar no cálculo da formulação ótima de 

Biodiesel (Separador 5 – Formulação). 

12- Parâmetros Gerais: Separador onde está presente um conjunto de informação que é 

essencial ao funcionamento da ferramenta, como por exemplo as formulações de biodiesel 

estabelecidas em portaria, as características de matérias primas, capacidades máximas 

dos processos produtivos e capacidades máximas de expedição. A diferença destes 

valores face aos considerados no separador Inputs, passa pelas alterações muito pontuais 

que sofrem ao longo do ano. Por outro lado, os Inputs são valores que, na maioria dos 

casos, sofrem alterações diárias. Estes parâmetros podem ser consultados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Parâmetros da Ferramenta de Planeamento Tático. 

Tipo de Parâmetros Identificação 

Extração 

- Rendimento Extração Colza e Soja (%); 

- Quebra Extração Colza e Soja (%); 

- Cadencia Colza e Soja (ton/h); 

- Custo Extração Colza e Soja (€/ton); 

Transesterificação 

- Rendimento (%); 

- Custo Processamento (€/ton); 

- Capacidade Iberol e da Empresa Parceira (ton); 

- Produção Máxima Iberol e da Empresa Parceira (ton); 

Neutralização 

- Rendimento Colza, Soja, UCO’s e Palma (%); 

- Custo Neutralização Colza, Soja, UCO’s e Palma (€/ton); 

- Capacidade de Neutralização (ton); 

- Fee de Neutralização (€); 

Características Matérias 

Primais 
- CP, CFPP e Índice de Iodo para Colza, Soja, UCO’s, Palma e Gordura Animal; 

Formulações Portaria - Formulações estabelecidas em portaria para cada mês do ano; 

Logística 

- Capacidade Camião Colza e Soja (ton); 

- Capacidade Expedição Colza e Soja (ton/mês); 

- Capacidade Expedição Colza e Soja (cargas/dia); 

- Custo de Transporte (€) e Custo Handling9 (€); 

Valores Máximos 
- Valores máximos estipulados para a compra e a venda de Farinhas, Óleo 

Bruto, Óleo Neutro e Biodiesel; 

 

5.2.1.1. Modelo de Cálculo da Formulação Ótima de Biodiesel  

Com o propósito de encontrar a formulação ótima de biodiesel, foi aplicado, em OPEN 

SOLVER, um modelo de programação linear. Por questões de confidencialidade, sendo propriedade 

da empresa e tendo sido construído pelo Instituto Kaizen, o modelo elaborado não se encontra 

detalhado no presente documento.  

O principal objetivo deste modelo é calcular as percentagens de Óleo Neutro de Colza, Óleo 

Neutro de Soja, Óleo Neutro de Palma, Óleo Neutro de UCO’s e de Gordura Animal (Neutralizada ou 

Refinada) a incorporar na formulação final do Biodiesel a produzir para cada um dos clientes (Figura 

13).  

                                                
9 O custo de handling é um custo logístico associado ao manuseamento de mercadorias. 
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Figura 13 - Quadro da formulação ótima de biodiesel da Ferramenta de Planeamento Tático (Por questões 

de confidencialidade, os preços por tonelada dos óleos neutros foram omitidos). 

Para o cálculo da formulação ideal de biodiesel, este modelo de otimização define como função 

objetivo a minimização do custo total referente aos óleos consumidos para a produção mensal de 

biodiesel, recorrendo á modelação de um conjunto de restrições relacionadas com as propriedades 

técnicas dos produtos e dos clientes, que podem ser consultadas na Tabela A.2 do Anexo A.  

 

5.2.1.2. Modelo de Cálculo do Planeamento da Produção 

À semelhança do modelo anterior, a base do modelo de cálculo do planeamento da produção, 

também foi concebida pelo Instituto Kaizen. No entanto, ao longo da fase de implementação e teste, 

contribuí com algumas sugestões de melhoria que se refletiram em novas restrições para o modelo 

inicialmente criado. As restrições utilizadas neste modelo podem ser consultadas no Tabela A.3 do 

Anexo C. 

As restrições utilizadas neste modelo referem-se a capacidades de stock, capacidade logística, 

capacidade de produção e capacidade comercial. A procura/encomenda é também modelada de 

acordo com a previsão da administração.  

A função objetivo deste modelo é a de minimizar o custo total com a valorização de existências 

ao final do mês. A valorização de existências é calculada de acordo com a Eq. 1 

Valorização de Existências = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Farinhas × Preço das Farinhas + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Óleo Bruto × Preço Óleo Bruto +

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Óleo Neutro × Preço Óleo Neutro + 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 Biodiesel × Preço Biodiesel                                           (Eq. 1) 

Este modelo fornece planos mensais para: 

 Produção de Biodiesel na Iberol e na Empresa Parceira (Figura 14); 

 Entregas de Grão e Semente (Matérias-primas); 

 Compras e Vendas de Óleo Neutro; 
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 Compras e Vendas de Óleo Bruto; 

 Compras e Vendas de Farinhas; 

 Produção da Neutralização; 

 Produção da Extração; 

 

 

Figura 14 – Exemplo de planos mensais de produção de Biodiesel para a Iberol e Empresa Parceira (Por 

questões de confidencialidade os valores foram omitidos). 

 Neste plano, aparece naturalmente, o escalonamento da produção de biodiesel para os 

diferentes clientes.  

5.2.3. Fase 2 – Criação de Novas Funcionalidades na Ferramenta e 

Definição de Procedimentos 

Após a elaboração, implementação e teste da ferramenta foram criados vários procedimentos 

para otimizar e normalizar o trabalho desenvolvido: 

1) Replaneamento: Esta ferramenta foi ainda dotada de uma nova função para poder efetuar 

replaneamentos ao planeamento da produção. 

O objetivo desta função – Replaneamento do Planeamento da Produção – é poder efetuar, 

já no decorrer do mês, novos replaneamentos à produção. Para isso, são já considerados 

os valores reais da produção realizada até a data. Para construir esta nova função foi criada 

uma nova ligação entre as duas ferramentas criadas (Ferramenta de Planeamento Tático 
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e Ferramenta Plano Execução/Operacional), para que os valores reais sejam importados 

da Ferramenta de Plano de Execução e possam ser usados no cálculo do novo 

planeamento da produção a partir da Ferramenta de Planeamento Tático. 

Para facilitar a compreensão desta função, deixo o seguinte exemplo: imaginando-se que 

estamos ao dia 15 de um determinado mês, e que a Ferramenta de Plano de 

Execução/Operacional já se encontra com os dados da produção (provenientes dos 

boletins diários) atualizados até a data. O objetivo é importar os valores relativos a esses 

15 dias de produção para a Ferramenta de Planeamento Tático. Após esta importação de 

dados, o utilizador da ferramenta corre de novo o modelo de cálculo do Planeamento da 

Produção, para os restantes 15 dias do mês. Assim, a Ferramenta de Planeamento Tático 

sugere, novos valores para o planeamento da produção, mas agora, tendo já em conta o 

que foi produzido no presente mês. 

Para que este processo seja possível, foi necessário que o modelo OPEN SOLVER só gere 

valores de previsão de produção para os restantes 15 dias do mês (pois para os primeiros 

15 dias já existem valores reais). Nesse sentido, foi construída uma nova macro em VBA 

para que o modelo de cálculo considere apenas os dias restantes de previsão. 

Esta nova função – Replaneamento – faz com que seja possível ajustar o planeamento da 

produção já no decorrer do mês, em caso de alguma imprevisibilidade.  

2) Existência de três reuniões mensais: Procedimento que formaliza a existência de 3 

reuniões, com o propósito de efetuar o planeamento da produção para um determinado 

mês. Em cada reunião, será simulado o planeamento através da Ferramenta de 

Planeamento Tático. 

Com efeito, cada encontro para planear o planeamento da produção do mês n, deve 

acontecer de acordo com a seguinte diretiva: 

 1º Reunião: Realizada até ao dia 25 do mês n-2; 

 2ª Reunião: Realizada até ao dia 10 de n-1; 

 3ª Reunião: Realizada até ao dia 25 de n-1; 

Assim, compreende-se que a primeira reunião de planeamento de produção para um 

determinado mês deve acontecer com dois meses de antecedência, permitindo estabelecer 

antecipadamente, uma previsão bastante aproximada do planeamento da produção de um 

determinado mês.  

A reunião final acontece já nos últimos dias do mês que antecede o período para o qual o 

planeamento está a ser efetuado. Nesta data os inputs necessários à ferramenta já são 

bastante próximos dos reais. 
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3) Atualização de Inputs por parte dos responsáveis: Aquando da implementação da 

ferramenta, o responsável pela mesma deveria entrar em contacto com todos os 

responsáveis pelos inputs, solicitando o envio da informação necessária. Após a receção 

da mesma, acederia a cada ficheiro, de forma individual, replicando os valores para o 

separador “Inputs” da Ferramenta de Planeamento Tático. Note-se que este processo 

revelava-se bastante demorado e propenso à ocorrência de erros. 

Assim, foi criado um procedimento para que, nos dias que antecedem cada reunião, cada 

um dos responsáveis atualize o seu próprio ficheiro de inputs, sendo a informação 

posteriormente atualizada, pelo responsável pela ferramenta, automaticamente através de 

um botão. 

Com efeito, o Planeamento da Produção, ao nível tático, para um determinado mês (n), deve seguir 

os seguintes passos: 

 Passo 1: Realizar reunião de planeamento de produção até ao dia 25 de n-2; 

 Passo 2: Cada responsável pelos seus inputs deve atualizar os seus ficheiros até à data da 

reunião; 

 Passo 3: Reunião, onde o responsável pela ferramenta deve protagonizar os seguintes passos, 

todos através da ferramenta Excel: 

i. Abrir a Ferramenta; 

ii. Atualizar automaticamente os inputs; 

iii. Correr o modelo OPEN SOLVER para cálculo da formulação ótima de 

biodiesel; 

iv. Correr o modelo OPEN SOLVER para cálculo do planeamento da produção; 

v. Criar Relatório do Planeamento gerado (Automático); 

vi. Enviar relatório PDF para os presentes na reunião e demais interessados; 

vii. Guardar Relatório (Automaticamente através do botão); 

viii. Guardar Ficheiro (Automaticamente através do botão); 

 Passo 4: Agendar próxima reunião, a acontecer até ao dia 10 do mês n-1; 

 Passo 5: Igual ao Passo 2; 

 Passo 6: Igual ao Passo 3; 

 Passo 7: Agendamento da 3ª Reunião; 

 Passo 8: Igual ao Passo 2 e Passo 3; 

 Passo 9: Realização da 3ª Reunião, onde o responsável pela ferramenta deve protagonizar os 

seguintes passos (através da Ferramenta de Planeamento Tático): 
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i. Abrir a Ferramenta; 

ii. Atualizar automaticamente os inputs; 

iii. Correr o modelo OPEN SOLVER para cálculo da formulação ótima de 

biodiesel; 

iv. Correr o modelo OPEN SOLVER para cálculo do planeamento da produção; 

v. Criar Relatório do Planeamento gerado (Automático); 

vi. Enviar relatório PDF para os presentes na reunião e demais interessados; 

vii. Enviar outputs para Departamento Logístico e Departamento Financeiro; 

viii. Guardar Relatório (Automaticamente através do botão); 

ix. Guardar Ficheiro (Automaticamente através do botão); 

 

Foi também verificado que existiam alguns processos inerentes ao funcionamento da 

ferramenta que poderiam ser melhorados através da criação de macros VBA. O objetivo destas 

melhorias foi a diminuição dos erros, a redução de tempos, a melhoria do fluxo de informação e a 

usabilidade da ferramenta. 

Com esse propósito, foram implementadas as seguintes melhorias relativamente à primeira versão 

da Ferramenta de Planeamento Tático implementada: 

 Automatização Relatórios: Foi criado um conjunto de macros que permite, através do botão 

“Relatórios” no Menu Principal, realizar as seguintes operações automaticamente: Criar 

Relatório, Apagar Relatório ou Guardar Relatório.  

 Automatização Inputs: Permite que, através de um botão colocado no Menu Principal, seja 

possível ao utilizador da Ferramenta de Planeamento Tático, atualizar automaticamente os 

inputs necessários sempre que é efetuada uma nova previsão. 

 Automatização Indicador: Criada uma ligação, através do botão “Indicador”, possibilitando 

aceder automaticamente ao ficheiro do Indicador da Ferramenta de Planeamento Tático. 

 Automatização Outputs: É possível enviar automaticamente através de um botão os outputs, 

para o Departamento de Logística e Departamento Financeiro.  

 Automatização p/ Guardar Ficheiro: Ao clicar no botão guardar, o ficheiro é automaticamente 

guardado na pasta de planeamento de produção existente no servidor, com o nome referente 

ao mês de planeamento. Esta automatização impede a perda dos ficheiros e permite que estes 

estejam rapidamente acessíveis a todas as pessoas interessadas. 
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5.3. Ferramenta Plano de Execução – Nível Operacional 

5.3.1. Introdução e Apresentação da Ferramenta 

Para atuar ao nível operacional/execução do planeamento da produção, foi criada uma nova 

ferramenta Excel denominada: Ferramenta Plano de Execução/Operacional, com o propósito de ser 

utilizada pela Iberol e pela Empresa Parceira, agregando os valores produtivos das duas fábricas.  

A intenção desta ferramenta é fornecer uma visão geral de todas as atividades diárias das duas 

fábricas, agregando a informação proveniente da Ferramenta de Planeamento Tático, relativo às 

previsões mensais. Assim, tal como podemos verificar pela Figura 15, esta ferramenta funciona através 

de um fluxo de informação com ficheiros dos Boletins Diários e a Ferramenta de Planeamento Tático. 

 

Figura 15 - Fluxo de Informação Ferramenta Plano Execução/Operacional. 

 

Pretende-se que esta ferramenta seja utilizada diariamente pelos responsáveis de fábrica, tanto 

da Iberol como da Empresa Parceira. Para o pleno funcionamento da ferramenta, cada um destes deve 

de introduzir diariamente os ficheiros relativos aos boletins diários de operações. No entanto, caso não 

seja possível efetuar a atualização diária, o responsável deverá posteriormente introduzir todos os 

dados referentes aos dias não atualizados. Adicionalmente, sempre que seja criada uma nova previsão 

da produção mensal através da Ferramenta de Planeamento Tático esta deve também ser introduzida 

nesta ferramenta. 

Esta ferramenta, cujo Menu Principal pode ser visualizado na Figura 16, foi construída 

recorrendo a uma série de botões de ação e de navegação, fórmulas matemáticas e um elevado 

número de macros VBA para importação de dados (dos boletins diários e da Ferramenta de 

Planeamento Tático) e mecanismos de funcionalidade. 
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Figura 16 - Menu Principal Ferramenta Plano Execução/Operacional. 

 

Compreende-se que o Menu Principal é constituído por cerca de 10 botões: 4 botões de 

navegação que fazem a ligação para outros separadores (Extração e Tratamento, Biodiesel Iberol, 

Biodiesel Empresa Parceira e Subprodutos Iberol) e 6 botões de ação (programação em VBA): 

1) Introduzir dados Reais: Botão que permite selecionar o ficheiro referente ao boletim diário 

a importar; 

2) Introduzir Previsão: Botão que permite selecionar o ficheiro relativo à previsão efetuada 

para um determinado mês a partir da Ferramenta de Planeamento Tático; 

3) Emitir Ordem Fabrico: Botão que permite gerar ordens de fabrico em SAGE10 a partir da 

ferramenta; 

4) Planos de Trabalho:  Botão que permite consultar e enviar automaticamente os planos de 

trabalho; 

5) Botão Bloquear e Botão Desbloquear:  Botão que permite, mediante a inserção de uma 

password, bloquear e desbloquear esta ferramenta; 

A ferramenta é constituída por 13 separadores, sendo que cada um deles se destina a um 

conjunto de funcionalidades específicas:  

1- Separador Extração e Tratamento: Permite o acesso a informação diária (real e 

prevista) para os seguintes componentes: 

a. Stock, Entrada e Consumo (Semente de Colza e Grão de Soja); 

                                                
10 Software de Gestão Integrada 
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b. Stock, Compras, Vendas, Produção na Extração e Consumo na Neutralização 

(Óleo Bruto de Soja e Colza); 

c. Stock, Compras, Vendas e Consumo na Extração (Bagaço Colza e Soja); 

d. Consumo na Neutralização, Produção, Compras, Vendas, Stock Iberol e Stock 

na Empresa Parceira (Óleo Neutro de Soja e de Colza); 

e. Stock Óleo Bruto, Compras Iberol e Compras Empresa Parceira, Consumos 

no Pré-Tratamento e Neutralização, Produção Pré-Tratamento e 

Neutralização, Stock Óleo Neutro na Iberol e na Empresa Parceira (UCO’S); 

Um exemplo detalhado do separador pode ser consultado na Figura B.2 do Anexo B. 

2- Biodiesel Iberol: Separador de consulta onde está presente a informação relativa ao 

Biodiesel da Iberol, especificamente: 

a. Stock, Percentagem utilizada na formulação do biodiesel, Consumo na 

Transesterificação (Óleo Neutro de Colza, Soja e UCO’s); 

b. Stock, Percentagem Utilizada na Formulação do Biodiesel, Consumo na 

Transesterificação e Compras (Óleo Neutro de Colza, Soja e UCO’s); 

c. Formulação, Quantidade Produção, Cliente Produção, saídas totais, saídas por 

cliente e Stock de Biodiesel; 

É possível consultar um exemplo deste separador na Figura B.3 do anexo B. 

3- Biodiesel Empresa Parceira: Igual ao Biodiesel Iberol; 

4- Subprodutos Iberol: Separador onde está presente informação relativa aos 

Subprodutos da Iberol: 

a. Stock, Produção, Saídas Reais, Saídas Previstas (Glicerina); 

b. Stock, Produção, Saídas Reais e Saídas Previstas (Ácidos Gordos); 

c. Stock, Produção, Saídas Reais, e Saídas Previstas (Soapstock); 

Exemplo do separador apresentado na Figura B.4 do anexo B. 

5- Planos de Trabalho: Planos de Trabalho criados a partir da informação proveniente 

dos outros separadores. Foram criados três planos de trabalho: 

i. Plano Trabalho Manutenção: de cariz mensal, assume a 

identificação dos dias de trabalho na Extração e Biodiesel. Esta 

informação é relevante para a equipa da manutenção, permitindo 

conhecer as oportunidades que possuem para intervencionar nessas 

zonas. 

ii. Plano Trabalho Biodiesel: Plano mensal de trabalho com 

identificação dos dias em que deve existir produção de Biodiesel e 

especificando as formulações a utilizar de cada tipo de óleo; 
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iii. Plano Trabalho Extração: Plano mensal de trabalho com 

identificação dos dias em que deve existir Extração de Colza ou 

Extração de Soja. 

6- Inputs Extração: Separador que serve apenas para reunir a informação relacionada 

com a Extração e que é importada dos boletins diários. 

7- Inputs Biodiesel Iberol: Separador que serve apenas para reunir a informação 

relacionada com a Transesterificação e que é importada dos boletins diários. 

8- Inputs Biodiesel Empresa Parceira: Separador que serve apenas para reunir a 

informação relacionada com a Transesterificação e que é importada dos boletins 

diários. 

9- Real: Separador que agrega toda a informação real, comportando todos os valores que 

foram sendo importados dos boletins diários, dia após dias. 

10- Previsão: Separador que aglutina toda a informação referente às previsões. É neste 

separador que os valores das sucessivas importações da previsão provenientes da 

Ferramenta de Planeamento Tático são reunidos. 

11- Auxiliar: Separador que serve apenas para reunir alguma informação de apoio ao 

funcionamento da Ferramenta. 

 

5.3.2. Modelo e Modo de Funcionamento 

Por oposição à Ferramenta de Planeamento Tático, esta ferramenta não utiliza qualquer 

modelo de otimização linear, sendo construída apenas sobre fórmulas matemáticas e macros VBA, 

presentes nas diferentes folhas que a constituem. 

Como referido previamente, esta ferramenta funciona com base na entrada de dados, 

importando, dos boletins diários (Iberol e Empresa Parceira), os dados “reais” correspondentes a 

Consumos, Entradas, Saídas e Produções, que posteriormente são agregados no separador “Real”, 

como podemos verificar na Figura B.5 do Anexo B. Esta importação ocorre através de macros, 

construídas propositadamente para este efeito, concebidas em programação VBA. 

 A outra importação de informação é relativa às sucessivas previsões mensais que vão sendo 

feitas através da Ferramenta de Planeamento Tático, encontrando-se reunida no separador “Previsão”, 

tal como ilustra a Figura B.6 do Anexo B. Mais uma vez, esta importação é apenas possível graças a 

um conjunto de macros construídas em código VBA. 
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 Após a importação dos dados, nos diferentes separadores de consulta (Extração e Tratamento, 

Biodiesel Iberol, Biodiesel Empresa Parceira e Subprodutos Iberol), é possível congregar os dois tipos 

de valores: Reais e Previstos. 

 Assim, em qualquer momento, é possível ao utilizador da ferramenta compreender o passado 

e perspetivar o futuro. 

 Compreende-se, na Figura B.7 do Anexo B, que a data da última atualização (correspondente 

à última importação de valores reais) é o dia 29/09/2016. Consultando depois o separador afere-se que 

toda a informação anterior a esse dia, inclusive, corresponde a valores reais (delimitado pelas linhas 

vermelhas). Por sua vez, os valores que surgem depois dessa data (delimitados pelas linhas amarelas), 

são referentes à previsão efetuada através da Ferramenta de Planeamento Tático. 

 Com efeito, esta ferramenta tornou-se extramente útil, permitindo aos utilizadores um acesso 

rápido e objetivo, a qualquer momento, a toda a informação que necessitam para conhecerem 

efetivamente o que já foi produzido e o que está já previsto de acontecer. 

  

5.4. Desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar na gestão de 

stocks e compras de Matérias Subsidiárias 

5.4.1. Introdução 

No decorrer do estágio foi identificada uma outra oportunidade de melhoria à qual era 

possível dar resposta. A existência de uma ferramenta de auxílio permanente à gestão de 

stocks e compra de matérias subsidiárias utilizadas pelas duas fábricas nas diferentes etapas 

do seu processo produtivo. Esta era uma necessidade já identificada pelos diferentes 

responsáveis neste processo, nomeadamente o Eng.º responsável pela produção de Biodiesel 

da Iberol e o responsável pelas compras das matérias subsidiárias para as duas fábricas. As 

matérias subsidiárias utilizadas quer por uma fábrica quer pela outra podem ser consultadas 

na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Identificação Matérias Subsidiárias utilizadas. 

Matéria Subsidiária Iberol Empresa Parceira 

Ácido Fosfórico x  

Ácido Cítrico x x 

Soda Cáustica x x 

Ácido Clorídrico x x 

Metilato de Sódio x x 

Metanol x x 

Azoto Líquido x x 

 

O que acontecia no passado era que praticamente não existia uma gestão clara e efetiva de 

stocks das matérias subsidiárias, nem uma política definida para as mesmas. Apesar da informação 

diária relativa a stocks, consumos, encomendas e entregas estar disponível em sistema SAGE, a forma 

como esta informação é apresentada neste sistema não é de todo útil e de fácil utilização, uma vez que 

a informação é disponibilizada de forma desfragmentada, não permitindo obter uma visão total sobre 

todos os dados e para o conjunto total de todas as matérias subsidiárias. Acresce ainda o facto de 

muitas vezes a informação em sistema SAGE não ser atualizada diariamente, o que impede a correta 

gestão diária. Assim, o Eng.º responsável pela produção, socorria-se da informação proveniente dos 

boletins diários da produção, que forneciam informação relativa a stocks, consumos e entregas, para 

efetuar a gestão das matérias subsidiárias e assim poder tomar a sua decisão. Este modo de operar 

era igualmente utilizado na Empresa Parceira. 

Relativamente às compras das matérias subsidiárias, podemos também afirmar que existiam 

limitações significativas, no que ao seu procedimento diz respeito. Não existia um modelo que regulasse 

efetivamente este processo. As compras das matérias subsidiárias necessárias à produção de 

Biodiesel na Iberol e na Empresa Parceira são asseguradas pelo mesmo colaborador. Este colaborador 

definia as compras com base nas sucessivas previsões da produção que ia recebendo por parte dos 

responsáveis, quer da Iberol, quer da Empresa Parceira. Note-se ainda, que o responsável pelas 

compras, não tinha acesso autónomo aos stocks e consumos diários das matérias subsidiárias, e que 

para obter esta informação, tinha de contactar telefonicamente os operadores de fábrica. Assim a 

gestão das compras das matérias subsidiárias, estavam reféns da agilidade protagonizada por este 

colaborador, que tinha de efetuar diariamente o balanço entre as previsões de produção que recebia e 

os dados relativos aos stocks que tinha de procurar. 
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Dado isto, tornou-se claro que era necessária uma ferramenta de auxílio para suprimir este 

conjunto de limitações. Foi então idealizada uma ferramenta, a desenvolver em Microsoft Excel, que 

agregasse toda a informação diária (stocks, consumos, entregas e encomendas), e que estivesse 

assente num modelo regular e fiável para compra das matérias subsidiárias, anulando assim a 

dependência da previsão da produção. 

 

5.4.2. Idealização do Modelo e Conceção da Ferramenta  

Após identificada a oportunidade de melhoria, partiu-se para a idealização do modelo a 

implementar, posteriormente, numa ferramenta Microsoft Excel. Foi então concebida uma ferramenta 

para auxiliar na gestão diária de stocks e compras de matérias subsidiárias que está assente em duas 

bases fundamentais:  

 A agregação diária e de forma automática de toda a informação pertinente relativa às matérias 

subsidiárias das duas fábricas. 

 Um modelo de cálculo que permita auferir diariamente se existe a necessidade de efetuar 

encomenda de qualquer uma das matérias subsidiárias. 

Pretende-se que esta ferramenta seja utilizada diariamente pelo responsável por estas compras e 

que possa ser facilmente utilizada pelo seu substituto em caso de ausência. 

A ferramenta construída (em Microsoft Excel e programação VBA), foi estruturada de forma a poder 

apresentar toda a informação considerada relevante e essencial para a aplicação do modelo de cálculo 

capaz de, identificar ou não, a necessidade de compra de qualquer uma das matérias subsidiárias.  

Esta ferramenta, que está construída de forma a poder servir as duas empresas (Iberol e Empresa 

Parceira), recorre aos boletins de operações que são emitidos diariamente (também em Microsoft 

Excel) e colocados no servidor da empresa. Para que a informação nesta ferramenta seja atual num 

determinado dia, o utilizador terá de a carregar com os dois ficheiros correspondentes ao boletim de 

operações desse dia. O utilizador apenas terá de carregar num botão de ação, selecionar o boletim de 

operações desse dia e a informação é atualizada automaticamente (macros VBA). Esta ferramenta está 

assente num fluxo de informação, entre os boletins diários de operações (das duas empresas) e a 

Ferramenta Base, tal como a Figura 17 demonstra. 
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Figura 17 - Fluxo de Informação Ferramenta Matérias Subsidiárias. 

A informação presente nesta ferramenta está divida em dois tipos: Os Inputs diários, que 

correspondem à informação que é variável de dia para dia e que é atualizada a partir dos boletins de 

operações, e os Parâmetros, que, apesar de não serem valores fixos num espaço temporal largo, são 

valores praticamente constantes ao longo do tempo. Esta divisão de informação pode ser verificada na 

Tabela 6. 

Tabela 6 - Informação presente na Ferramenta Matérias Subsidiárias. 

Tipo Identificação 

Inputs Diários Iberol 

- Stocks das diferentes matérias subsidiárias; 

- Consumos das diferentes matérias subsidiárias; 

- Entregas das diferentes matérias subsidiárias; 

- Encomendas das diferentes matérias subsidiárias; 

Inputs Diários Empresa Parceira 

- Stocks das diferentes matérias subsidiárias; 

- Consumos das diferentes matérias subsidiárias; 

- Entregas das diferentes matérias subsidiárias; 

- Encomendas das diferentes matérias subsidiárias; 

Parâmetros Iberol 

- Tempos de entrega dos diferentes fornecedores para cada 

matéria subsidiária; 

- Quantidade de entrega; 

- Produção máxima Neutralização e Transesterificação; 

- Consumos específicos Neutralização e Transesterificação 

- Capacidade dos tanques de armazenagem; 

Parâmetros Empresa Parceira 

- Tempos de entrega dos diferentes fornecedores para cada 

matéria subsidiária; 

- Quantidade de entrega; 

- Produção máxima Transesterificação; 

- Consumo específico Transesterificação; 

- Capacidade dos tanques de armazenagem; 
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A página Inicial da Ferramenta Matérias Subsidiárias (Figura 18), tem um design semelhante 

às ferramentas anteriores e foi também construída recorrendo a macros e a botões de ação e 

navegação. 

 

Figura 18 - Menu Principal Ferramenta de Gestão e Compra de Matérias Subsidiárias. 

 

Chegados aqui, e com base na informação identificada em cima, foi concebido um modelo 

capaz de identificar a necessidade de encomenda, de qualquer uma das matérias subsidiárias das duas 

empresas. 

Este modelo funciona através da definição de um ponto de encomenda, e das leituras diárias 

dos níveis de stock de cada matéria subsidiária. Isto é, quando o stock diário de uma determinada 

matéria subsidiária for inferior ao ponto de encomenda definido, o modelo despoletará uma ordem de 

compra. É este o princípio fundamental de funcionamento deste modelo e que pode ser verificado 

através da análise da Figura 19, que demonstra o nível de stock de uma determinada matéria 

subsidiária ao longo de um mês. É facilmente verificável que, quando o nível de stock é menor que o 

ponto de encomenda definido, neste caso 25.000 tons, existirá a partir desse dia, o espaço temporal 

necessário até ocorrer uma nova entrega desse produto. 
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Figura 19 - Modelo para cálculo da necessidade de compra de uma matéria subsidiária. 

 

Este Ponto de Encomenda, é calculado de acordo com o consumo máximo diário da matéria 

prima e o tempo de entrega de uma nova encomenda. Este valor é a garantia de que o stock existente 

é suficiente para dar resposta ao consumo durante os dias necessários para a entrega de uma nova 

encomenda. 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 (
𝐾𝑔

𝐷𝑖𝑎
)        (Eq. 2) 

Nota ainda para o valor atribuído ao tempo de entrega de cada matéria subsidiária. Este valor 

é calculado da seguinte forma: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 × 2 + 1                         (Eq. 3) 

O objetivo deste cálculo para o tempo de entrega é atribuir uma margem de segurança a este 

tempo, para o caso de, por exemplo, por algum motivo a encomenda não tiver sido efetivamente 

concretizada junto do fornecedor. Atribui-se um dia para detetar o erro e o mesmo número de dias de 

entrega para que a encomenda chegue novamente. 

Os consumos máximos são calculados de acordo com os consumos específicos dos diferentes 

processos e a sua capacidade máxima diária: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐼𝑏𝑒𝑟𝑜𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 × 360 +

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 × 300                   (Eq. 4) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 × 300         (Eq. 5) 

Para testar a validade do modelo, foi necessário verificar se a capacidade dos tanques 

existentes para as diferentes matérias subsidiárias era suficiente no caso de a produção parar no 
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instante imediatamente após ser efetuada uma encomenda. Esta validação era essencial uma vez que 

se poderia dar o caso de, chegar uma encomenda e não existir capacidade suficiente de armazenagem. 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎      (Eq. 6) 

 

O separador principal da ferramenta que compila toda esta informação é apresentado na 

Figura 20. 

 

Figura 20 - Separador "Estado" da Ferramenta de Gestão e Compra de Matérias Subsidiárias. 

 

Para facilitar a compreensão do modelo, são apresentados em baixo três exemplos de situações 

distintas que poderão ocorrer durante a utilização da ferramenta: 

 Situação A: O stock atual é superior ao ponto de encomenda, não existindo por isso 

necessidade de submeter uma encomenda. 

 

 Situação B: O stock atual é inferior ao ponto de encomenda, existindo por isso necessidade 

de encomenda no valor igual à quantidade de entrega definida. 

 

 Situação C: Embora o stock atual seja inferior ao ponto de encomenda, a ferramenta já não 

sugere uma nova encomenda, uma vez que esta já foi submetida e já se encontra em curso.  

As Tabelas B.1, B.2 e B.3 do Anexo B, demonstram estas situações com valores reais da 

empresa e por isso confidenciais. 
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No caso da situação B, em que existe a recomendação para efetuar uma encomenda da 

matéria subsidiária, o responsável deve efetuar a encomenda junto do fornecedor, registá-la no sistema 

SAGE e posteriormente atualizá-la na ferramenta. Para isso, existe um botão chamado “Processar 

Encomenda”, visível na Figura 20, que ao ser acionado, abrirá um formulário (Figura 21) onde deve 

ser registada a data de entrega contratualizada com o fornecedor e o número da encomenda em SAGE. 

Ao submeter este formulário, a encomenda passará automaticamente para encomenda em curso 

(Situação C). 

 

Figura 21 - Formulário de introdução de encomendas através da Ferramenta para Gestão e Compra de 
Matérias Subsidiárias. 

 

Adicionalmente, foram criados na ferramenta, uma série de mecanismos de segurança, fiabilidade 

e funcionalidade. Destes mecanismos, criados maioritariamente a partir de programação em VBA, são 

exemplo os seguintes: 

 Validação da encomenda em SAGE: Este é um mecanismo que obriga a que, sempre que 

seja processada uma encomenda a partir da ferramenta, seja necessário introduzir o número 

SAGE da mesma, antecipadamente. Assim, existe a garantia de que a encomenda é realmente 

processada em SAGE. Este procedimento é essencial uma vez que as encomendas 

submetidas a partir desta ferramenta, não substituem obviamente a tarefa de processamento 

de uma encomenda em SAGE. 

 Calendário de entregas: Aquando do processamento da encomenda a partir da ferramenta, 

através do formulário, existe a obrigatoriedade de colocar a data prevista de entrega de 

encomenda. Este mecanismo é essencial para que se possa fazer o apuramento de 



 

 

_________________________________________________________________________________________ 

André Rafael Ferreira Roldão 

 

70 

encomendas em atraso e para a construção de um calendário mensal de receção de 

encomendas. 

 Alerta de encomendas em atraso: Sempre que a ferramenta é iniciada ou, existe a 

atualização diária dos dados, é mostrada uma Message Box11, informando se existem, ou não, 

encomendas em atraso. Este mecanismo é possível uma vez que sabemos a data prevista de 

entrega de cada uma das encomendas. 

 Alerta de encomendas em curso: Sempre que a ferramenta é iniciada, ou quando existe o 

processamento de encomenda, é visualizada uma Message Box, informando sobre as matérias 

subsidiárias para as quais existem encomendas em curso e as suas quantidades. Este 

mecanismo é meramente de controlo informativo. 

 

5.4.3. Resultados 

Esta ferramenta iniciou apenas o seu período de teste já na fase final do estágio e apenas para 

as matérias subsidiárias da Iberol. A ferramenta, apesar de já estar estruturada para suportar o 

funcionamento às duas fábricas, está nesta fase apenas a funcionar em fase de teste para as matérias 

subsidiárias da Iberol.  

Assim, esta ferramenta encontra-se neste momento a ser utilizada diariamente pelo 

responsável de compras. No entanto, tratando-se de uma fase de teste, os procedimentos habituais 

anteriores continuam a ser realizados paralelamente. A fiabilidade e benefícios da ferramenta são 

testados confrontando aquilo que são as previsões de compra propostas (de acordo com os 

procedimentos antigos) e as sugestões de compras indicadas por esta ferramenta. 

Apesar de a fase de testes ainda estar a decorrer e não ser possível averiguar e quantificar 

efetivamente os benefícios e melhorias que esta ferramenta trouxe a este processo, é possível, para 

já, identificar algumas melhorias que esta proporciona e que dão resposta a algumas das necessidades 

identificadas inicialmente. São exemplo dessas melhorias: 

 Independência face ao Plano de Produção: O modelo assente nesta ferramenta permite que 

a gestão e compra das matérias subsidiárias não esteja dependente do planeamento da 

produção, como acontecia até então. Assim, a escassez ou excesso de matérias subsidiárias 

provocadas pelas oscilações no planeamento da produção tendem a diminuir. 

 Melhoria do Fluxo de Informação: A forma como a ferramenta está construída, permite ao 

seu utilizador ter acesso autónomo diariamente a toda a informação necessária para a tomada 

de decisão. Esta ferramenta anula a necessidade de troca constante de informação entre os 

                                                
11 Caixa de alerta em Microsoft Excel que presta alguma mensagem ao utilizador. 
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vários intervenientes, anteriormente identificados, para que possa ser realizada uma 

encomenda.  

 Ferramenta e Modelo totalmente funcional: É visível que a ferramenta se comporta 

perfeitamente sem erros e de acordo com o modelo concebido. 
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6. Métricas 

6.1. Comparação preço dos Blends 

 Uma métrica muito importante e que tem sido alvo de acompanhamento regular por parte da 

administração é o preço do blend do biodiesel. Esta métrica serve para análise às duas fábricas – Iberol 

e Empresa Parceira – uma vez que a produção e venda de biodiesel é conjunta. 

  Aqui faz-se a comparação entre o preço do blend teórico e o preço do blend real. O preço do 

blend teórico diz respeito ao preço do blend ótimo sugerido pela Ferramenta de Planeamento Tático 

aquando do cálculo da formulação ótima de biodiesel, enquanto que o preço do blend é, tal como o 

nome indica, respeitante ao preço final do biodiesel produzido nas duas fábricas. 

 Para esta análise, foram utilizados dados dos dois preços de blend desde junho de 2015 até 

maio de 2016. A objetivo da escolha deste espaço temporal é poder fazer comparação entre a relação 

de preços durante o período anterior e posterior à implementação da nova ferramenta de planeamento 

tático. 

 

 

Figura 22 - Gráfico comparativo entre o preço do blend teórico e o preço do blend real (Por questões de 
confidencialidade os valores do eixo relativo ao preço do blend foram omitidos). 

 

 Através da análise do gráfico da Figura 22, é possível constatar um facto extremamente 

positivo. Antes da implementação da nova ferramenta de planeamento tático (Período entre junho de 

2015 e dezembro de 2015), observa-se que o preço do blend real era superior ao preço do blend 

teórico, o que significava que se estava a produzir biodiesel com um preço superior ao planeado. Em 
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contrapartida, mais recentemente, no período entre janeiro de 2016 e maio de 2016 é possível 

compreender que esse facto se inverteu e que agora o preço do blend real é inferior ao inicialmente 

planeado. 

 Esta situação é bastante positiva financeiramente na medida em que demonstra que a 

produção está a ser otimizada tendo em vista a produção de biodiesel ao menor custo possível, isto é, 

inferior ao inicialmente planeado.  

 

6.2. Taxa de Ocupação no Processos Produtivos 

 Uma métrica que pode ser analisada para avaliar o sucesso ou não de um bom planeamento 

da produção é a taxa de ocupação nos diferentes processos produtivos. Por isso, foi analisada a taxa 

de ocupação nos processos relativos à Transesterificação na Iberol. 

 Esta taxa é calculada através das equações 7 e 8.  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 = (
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎 𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠−𝑃𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎 𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
) × 100%     (Eq. 7) 

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎 𝑒𝑚 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠 × 24                   (Eq. 8) 

 

 Tal como o nome indica, esta métrica quantifica em percentagem o nível de ocupação do 

processo produtivo num determinado período. Quanto mais elevada for esta taxa melhor, uma vez que 

reflete uma excelente otimização dos recursos disponíveis. 
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Figura 23 - Comparação da Taxa de Ocupação do processo produtivo de Transesterificação para 

períodos homólogos dos anos 2015 e 2016. 

 Na Figura 23 é possível observar as sucessivas taxas de ocupação verificadas no período 

entre Janeiro e Julho dos anos 2015 e 2016. O motivo da escolha desta amostra temporal é poder 

comparar as alterações verificadas na taxa de ocupação deste processo antes e depois da 

implementação das novas ferramentas de planeamento da produção. 

 Assim, analisando estas duas figuras, pode verificar-se que após a introdução da nova 

ferramenta de planeamento tático e da adoção de novos procedimentos relacionados com o 

planeamento da produção, a taxa de ocupação no processo de Transesterificação melhorou 

substancialmente. Analisando a média para períodos homólogos (entre janeiro e julho) é possível 

constatar que a taxa de ocupação deste processo subiu de 55% para 78%. 

 Esta subida reflete que existe um melhor aproveitamento e maximização dos recursos 

disponíveis, motivados pela otimização inerente ao novo modelo de planeamento implementado. 

 

6.3. Previsão vs. Execução 

 Para avaliar a robustez das sucessivas previsões de planeamento da produção provenientes 

da Ferramenta de Planeamento Tático, foi avaliada a taxa de cumprimento. 

 Esta taxa de cumprimento foi calculada recorrendo aos valores provenientes da previsão e aos 

valores que foram efetivamente executados. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
      (Eq. 9) 
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 Para avaliar esta taxa, foram utilizados valores dos primeiros 6 meses do presente ano, altura 

em que a Ferramenta de Planeamento Tático já se encontrava em utilização. 

 Os dados utilizados para cálculo desta taxa podem ser consultados nas tabelas C.1 e C.2 do 

Anexo C. A Tabela C.1 mostra-nos os valores previstos, enquanto que a Tabela C.2 apresenta os 

valores finais de execução. 

 Para cálculo desta métrica foram considerados os 3 principais processos produtivos da Iberol: 

Extração, Neutralização e Transesterificação. 

Na Tabela 7, são apresentadas as diferentes taxas de cumprimento calculadas através da 

equação 9. Note-se que para os valores apresentados, quando estes são superiores a 100% significa 

que a produção executada foi superior ao inicialmente planeado e, no caso contrário, quando é inferior 

a 100%, a produção real foi inferior às previsões do planeamento. 

 

Tabela 7 - Taxa de cumprimento da execução face ao planeado. 

Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Média 

Extração  

Colza 99 % 102 % 92 %  54 % 88 % 104 % 90% 

Soja 114 % 85 % 118 % 98 % 80 % 81 % 96% 

Neutralização  

Colza 100 % 96 % 141 % 98 % 80 % 119 % 106% 

Soja 113 % 112 % 92 % 121 % 99 % 108 % 107% 

Produção de Biodiesel 95 % 107 % 138 % 118 % 106 % 92 % 109% 

 

 Tanto na Tabela 7 como no gráfico da Figura 24 é possível constatar que os valores obtidos 

para a taxa de cumprimento do planeamento da produção nos diferentes processos analisados são 

bastante positivos, uma vez que todos os valores estão bastante próximos da taxa objetivo de 100%. 

É importante justificar que o valor de 54 % na taxa de cumprimento do processo de extração de colza 

verificado no mês de abril é justificado pela paragem da fábrica durante alguns dias desse mês. 
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Figura 24 - Gráfico demonstrativo das taxas de cumprimento face ao planeamento para os diferentes 

processos produtivos. 

 

 Assim, após a análise desta métrica – taxa de cumprimento – nos processos produtivos da 

Iberol, é possível demonstrar que a relação existente entre o planeamento e a execução é bastante 

positiva. Esta relação positiva é sinal de que, a Ferramenta de Planeamento Tático está a fornecer 

previsões mensais de produção bastantes rigorosas e robustas. Por outro lado, também é possível 

afirmar que está a existir uma execução muito próxima daquilo que foi planeado. 
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7. Conclusões 

A abordagem ao tema do planeamento da produção, evidenciou a importância que este reverte 

para as organizações, dado que, uma vez otimizado, representa um conjunto considerável de 

vantagens competitivas. Esta ideia é suportada pelos resultados práticos que já são possíveis de 

observar tanto na Iberol como na Empresa Parceira após as mudanças levadas a cabo ao nível do 

Planeamento da Produção. 

Tal como sustentado nos casos apresentados por Seza Orcun (2009) e Pastor (2009), as 

diferentes soluções encontradas para dar resposta aos problemas do Planeamento da Produção da 

Iberol e da Empresa Parceira refletem a singularidade de cada uma destas organizações. Para 

encontrar as soluções que melhor se adaptavam, consideraram-se todas as características da estrutura 

de cada organização, como o tipo de produto, o tipo de produção, capacidade produtiva, restrições dos 

clientes, processo produtivo, entre demais.  

O facto de as ferramentas construídas estarem dotadas de alguns mecanismos gráficos, 

fundamenta-se pela teoria defendida por Lim J. et. al. (2014), afirmando que, estes podem 

desempenhar um papel de relevo ao nível do planeamento da produção. Com efeito, verificou-se que, 

não sendo suficientes para resolver o problema do planeamento da produção, são, no entanto, úteis 

para melhorar a sua compreensão, auxiliar no processo de decisão e facilitar a comunicação com os 

restantes intervenientes. 

Foi implementado com sucesso um conjunto de soluções ao nível tático e operacional do 

planeamento da produção. Atualmente a Ferramenta de Planeamento Tático é utilizada pelo Engº. 

Responsável pelo planeamento, pelo menos duas vezes por mês em reuniões com a Administração. A 

utilização da Ferramenta de Plano de Execução/Operacional é também usada diariamente pelo mesmo 

responsável. Por sua vez, a ferramenta criada para gestão e compra de matérias subsidiárias é usada 

diariamente para as matérias subsidiárias da Iberol e no futuro para as da Empresa Parceira. 

As soluções não passaram apenas pelo desenvolvimento e implementação de um conjunto de 

ferramentas construídas utilizando o Software Microsoft Excel. Paralelamente, foi também adotado um 

conjunto de procedimentos que não existiam e que de certa forma complementam o uso das 

ferramentas criadas, tornando o planeamento da produção uma atividade mais organizada, eficiente e 

robusta dentro da empresa. 

Apesar da dificuldade em quantificar o sucesso da implementação destas ferramentas, existem 

duas situações que refletem o êxito já observável após a implementação das mesmas. Assim, após a 

implementação da Ferramenta de Planeamento Tático, verificou-se que o preço do Blend real assumiu 

sempre valores inferiores ao preço do Blend teórico, situação que não ocorria com a utilização da 

anterior ferramenta de cálculo para a formulação ótima de biodiesel.  
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Por fim, o sucesso da utilização das ferramentas criadas compreende-se de igual forma pela 

taxa média de cumprimento da previsão assumir valores de cerca de 95%, refletindo uma proximidade 

elevada entre as previsões conseguidas com a utilização da Ferramenta de Planeamento Tático face 

à situação real, evidenciando um bom planeamento e conseguinte execução. 

Contudo, a implementação de um novo Planeamento da Produção na Iberol e Empresa 

Parceira não é uma tarefa totalmente concluída, existindo ainda um conjunto de tarefas que, por 

indisponibilidade temporal durante o período de estágio, ficaram incompletas e assumem um cariz de 

oportunidades de melhoria e desenvolvimento futuro. 

Num contexto mais pessoal, a oportunidade de experienciar, com a realização do estágio, o 

quotidiano de uma empresa, participando ativamente no desafio da implementação de um novo 

Planeamento de Produção, revelou-se uma atividade extremamente gratificante. 

Assim, possibilitou-se a materialização de conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

académica, potenciando de igual forma a aquisição de novas competências, nomeadamente no uso 

mais aprofundado de Microsoft Excel e da construção de macros através da programação em VBA.  

Por fim, encarando a presença na empresa como uma primeira experiência profissional em 

ambiente industrial, esta foi marcada pela constante necessidade de procurar soluções e partilha de 

conhecimentos com colaboradores, que fizeram de mim uma pessoa mais capaz e preparada para os 

próximos desafios. 
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8. Trabalhos Futuros e Propostas de Melhoria 

8.1. Planeamento Estratégico 

 Devido às condicionantes temporais durante o estágio, foi impossível atuar ao Nível Estratégico 

do Planeamento da Produção, pelo que, a curto prazo, considerou-se mais relevante atuar 

prioritariamente ao Nível Tático e Operacional do Planeamento da Produção. 

 Assim, afigura-se necessário o desenvolvimento de um conjunto de trabalhos ao nível 

estratégico do Planeamento da Produção, podendo comportar a construção de uma nova ferramenta 

que funcione/planeie para o espaço temporal de um ano e que seja capaz de produzir respostas a 

questões como: produções mensais objetivo, consumos e produções (Extração, Neutralização e 

Transesterificação) mensais objetivo, modelar paragens programadas e dimensionamento de stocks 

objetivo. 

 Idealmente a conceção de uma nova ferramenta para auxiliar ao nível estratégico deveria 

funcionar de forma integrada com as outras ferramentas já construídas e implementadas. 

8.2. Planeamento Tático 

 Considerando as diferentes soluções implementadas, é correto afirmar que aquelas que foram 

implementadas ao nível tático do planeamento de produção permanecem até ao momento mais 

consolidadas. No entanto, existe ainda algum trabalho que poderia ser desenvolvido e que apresentaria 

à partida melhorias bastantes significativas a esta ferramenta. 

 Dado que, existe ainda uma grande dependência de informação por parte de uma grande 

numero de intervenientes, para o envio dos inputs, um trabalho futuro que poderia ser desenvolvido 

como oportunidade de melhoria, é a criação de um conjunto de mecanismos que diminuíssem ou até 

mesmo eliminassem esta dependência. 

 Percebendo junto dos diferentes responsáveis por estes inputs onde está a fonte desta 

informação e a forma como estes a trabalham, poderá ser criado um automatismo para fazer a 

exportação desta informação autonomamente para a Ferramenta de Planeamento Tático sempre que 

necessário. Este mecanismo, faria com que a autonomia do utilizador desta ferramenta aumentasse e 

que o fluxo de informação diminuísse, uma vez que a atualização dos inputs por parte dos diferentes 

responsáveis deixaria de ser necessária. 
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8.3. Planeamento Operacional/Execução 

Uma funcionalidade que, ao nível operacional, ficou por terminar foi a emissão automática de 

ordens de fabrico em SAGE X3 a partir desta ferramenta.  

De acordo com os procedimentos existentes na Iberol e na Empresa Parceira, sempre que 

existe a produção de um determinado lote de algum produto é necessário ocorrer previamente a 

emissão de uma ordem de fabrico para esse lote de produção. Atualmente, este procedimento está a 

ser realizado diariamente pelo Eng.º responsável da UPB de forma manual, o que, para uma quantidade 

grande de lotes de produção acaba por se tornar uma tarefa bastante demorada. 

O Objetivo desta nova funcionalidade, seria poder criar automaticamente as ordens de fabrico 

previstas no espaço temporal de 15 dias a partir da Ferramenta de Planeamento Tático. Para isso é 

necessário criar a ligação entre esta ferramenta e o programa SAGE X3 (onde são emitidas as ordens 

de fabrico), mais uma vez através do auxilio de macros construídas a partir de VBA. 

Apesar ter sido iniciada a construção desta funcionalidade já na parte final do estágio, não foi 

possível desenvolvê-la até ao fim, encontrando-se por isso pendente de conclusão. 

 

8.4. Ferramenta Gestão e Compra de Matérias Subsidiárias  

 Apesar de, estruturalmente, a ferramenta para a Gestão e Compra de Matérias Subsidiárias já 

estar disponível para funcionar para as duas fábricas - Iberol e Empresa Parceira -, encontra-se apenas 

ainda a ser utilizada para a Iberol.  

 Sendo que está em fase de testes na Iberol, é possível que, novas funcionalidades e 

oportunidades de melhoria sejam identificadas futuramente.  

No entanto, é já possível identificar uma oportunidade de melhoria, a desenvolver futuramente 

e que traz maior funcionalidade e fiabilidade a esta ferramenta. Trata-se de efetuar a ligação entre esta 

ferramenta e o SAGE, para que todo o processo ocorra de forma mais rápida e diminuindo a intervenção 

humana. Assim, a possibilidade de ocorrência de erros será também diminuída. 

O objetivo desta ligação, entre a ferramenta e o SAGE, seria poder transferir automaticamente 

a informação entre as duas plataformas. Isto é, sempre que a Ferramenta de Gestão e Compra de 

Matérias Subsidiárias sugerisse a encomenda de uma determinada matéria subsidiária, essa 

informação (matéria subsidiária, quantidade, fornecedor) era transferida automaticamente para o SAGE 

e a encomenda poderia ser processada sem a inserção manual de informação. Posteriormente, o 

numero de encomenda em SAGE regressava, também automaticamente, à ferramenta. 
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A criação desta ligação, é possível, mais uma vez, através da construção de macros VBA e 

representa um passo importante para a funcionalidade desta ferramenta e que por isso merece atenção 

futura. 

 

8.5. Outros 

 Após finalização de todos os trabalhos pendentes e desenvolvidas as oportunidades de 

melhoria sugeridas, deveria proceder-se à migração das ferramentas construídas para outro software. 

Apesar de esta sugestão apresentar, à partida, um investimento avultado, considera-se muito 

importante avaliá-la de forma consistente.  

O Excel apresenta já uma capacidade de resposta limitada para a utilização das ferramentas 

construídas. Dado o tamanho dos ficheiros e da elevada quantidade de dados com que estes 

trabalham, as ferramentas já se apresentam um pouco demoradas no tempo de resposta, situação 

agravada pelos modelos de otimização presentes em OPEN SOLVER, também são bastante pesados 

e com um grande número de variáveis. 

 Por estes motivos, considera-se essencial que no futuro, todos estes modelos, ferramentas, e 

fluxos de informação sejam adaptados a um novo software ou ERP, ou então, sejam integrados no 

ERP já existente na Iberol e Empresa Parceira, o SAGE. 
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Anexos 

Por questões de confidencialidade este capítulo foi omitido. 

 


