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Resumo 

A indústria da cortiça insere-se no panorama industrial português num lugar de grande destaque. Isto 

acontece, não só pela enorme relevância que o setor possui nesta economia, mas também por divulgar 

o nome de Portugal em todo o mundo, através das exportações características deste setor. 

O presente estudo é realizado na Corticeira Amorim, empresa líder mundial no setor da cortiça. Num 

contexto de pressões, como a existência de produtos substitutos e das exigências cada vez maiores 

por parte dos clientes, surge o presente estudo, desenvolvido na Unidade Industrial Equipar da 

Corticeira Amorim, situada em Coruche. Nesta, são produzidas rolhas técnicas e aglomeradas, sendo 

que parte delas são personalizadas para o cliente final na Equipar Distribuição, onde se foca o presente 

caso de estudo.  

Neste estudo foram identificados dois grandes objetivos: a melhoria do processo produtivo da Equipar 

Distribuição e a construção de um modelo de apoio à tomada de decisão para o planeamento tático 

desta unidade, com utilidade num contexto em que a procura excede a capacidade de oferta ao 

mercado. 

Para alcançar o primeiro objetivo realizou-se uma revisão bibliográfica sobre duas metodologias de 

melhoria contínua, a Teoria das Restrições e o pensamento Lean. Por outro lado, dado que o segundo 

objetivo envolve multiplicidade de critérios, foi analisada a metodologia e respetivos métodos de Análise 

de Decisão Multicritério (MCDA).  

A melhoria do processo produtivo traduziu-se na realização de dois ciclos da Teoria das Restrições. No 

primeiro ciclo identificou-se o processo de Embalagem como restrição. Após as melhorias 

implementadas conseguiu-se a resolução da restrição, sendo possível um aumento de 12% de 

capacidade produtiva e um potencial aumento adicional de 15%. No segundo ciclo a restrição consistia 

na escassez de rolhas para processar. Deste modo, realizou-se um estudo no fornecedor da Equipar 

Distribuição, onde foram implementadas e sugeridas melhorias de 5S, Gestão Visual e Nivelamento de 

produção.  

O processo de decisão foi melhorado seguindo uma metodologia multicritério onde foram envolvidos 

nove atores que selecionaram, ponderaram e operacionalizaram cinco critérios de avaliação. Este 

processo de melhoria permite a tomada de decisão de acordo com os interesses da empresa, de forma 

sustentada e justificável. 

 

Palavras-Chave: processo produtivo; planeamento tático; melhoria contínua; Teoria das Restrições; 

pensamento Lean; Análise de Decisão Multicritério.  
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Abstract 

The cork industry is part of the Portuguese industrial landscape in a prominent place. This was possible 

to achieve not only because of the huge importance that the cork sector has in this economy, but also 

by the propagation of the name of Portugal throughout the world, through its characteristic exportations.  

This study is carried out at Corticeira Amorim, a world leader in the cork industry. In a context of a 

competitive environment, such as the existence of substitute products and the increasing expectations 

from the customer, this study arises. It was developed in “Unidade Industrial Equipar da Corticeira 

Amorim”, in Coruche, where technical and agglomerated corks are produced. Some of these corks are 

customized for the final customer at Equipar Distribuição, and this study focus on these.  

During this study two main goals were identified: the enhancement of the productive process of Equipar 

Distribuição and the creation of a model to support the decision maker in the tactical planning of this 

unit, useful in a context in which demand exceeds the supplier’s capacity.  

In order to achieve the first goal, a literature review on two continuous improvement methodologies, the 

Theory of Constraints and Lean thinking, was carried out. On the other hand, since the second goal 

involves multiplicity of criteria, the methodology and respective methods of Multicriteria Decision 

Analysis were analysed. 

The improvement of the productive process resulted in the realization of two cycles of the Theory of 

Constraints. Throughout the first cycle, the packaging process was identified as a constraint. As a result 

of the improvements implemented the constraint was solved with a 12% increase in productive capacity 

and a potential additional increase of 15%. In the second cycle the constraint consisted of a cork 

shortage to process. This way, a study was carried out at the supplier of Equipar Distribuição, where 5S 

improvements, Visual Management and Production Levelling were implemented and suggested. 

The decision process was enhanced since it was followed a multicriteria methodology where nine 

stakeholders were involved, who selected, weighted and operationalized five evaluation criteria. This 

improvement process allows the decision making in accordance with the company interests, in a 

sustained and justified way. 

 

Keywords: productive process; tactical planning; continuous improvement; Theory of Constraints; Lean 

Thinking; Multicriteria Decisions Analysis.  
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1.Introdução 

1.1. Contextualização do Problema  

A cortiça, material 100% natural, reciclável e reutilizável, está presente em mais de 100 países. No 

entanto, Portugal apresenta-se como o país responsável por levar a cortiça a todo o mundo, sendo líder 

destacado nas exportações, com uma quota de 65%. Não obstante, assume-se também como o maior 

importador, transformando 70% da cortiça mundial em produtos finais. Portugal lidera ainda na 

produção, com 49% da produção mundial, sendo que 22% da área do montado de sobro localiza-se 

em território nacional (APCOR, 2017). 

A indústria corticeira sofreu, na década de 90, uma enorme pressão por parte dos seus produtos 

substitutos. Numa altura em que os vedantes artificiais ganhavam força (Custódio, 2004), surgiu mesmo 

a hipótese de se perder um mercado em que Portugal é líder mundial (Sábado, 2017). No entanto, o 

forte investimento na melhoria de processos, bem como em investigação e desenvolvimento do 

produto, permitiram que, atualmente, grande parte dos consumidores prefira os produtos de cortiça, 

devolvendo-lhes a posição confortável de líderes de mercado. O ano de 2016 testemunhou esta 

preferência, tendo ficado na história como o ano recorde das exportações portuguesas de cortiça, 

atingindo os 936,4 milhões de euros (APCOR, 2018).  

A Corticeira Amorim é a maior empresa mundial de produtos de cortiça. Apresenta-se como líder 

destacada do setor, sendo responsável por cerca de 50% das exportações nacionais (Corticeira 

Amorim, 2017b). O sucesso do Grupo Amorim está fortemente relacionado com o investimento 

realizado em Investigação, Desenvolvimento e Inovação, na melhoria dos seus produtos e processos. 

Neste contexto surge o presente trabalho, que será realizado na Unidade de Negócio de maior 

dimensão do Grupo – UN Rolhas.  

A presente dissertação será focada na Equipar Distribuição (EQD), unidade de acabamentos de rolhas 

da Unidade Industrial (UI) Equipar. O trabalho incidirá na gestão das capacidades produtivas desta 

unidade, bem como no apoio à decisão, no planeamento de produção da mesma.  

1.2. Objetivos da Dissertação 

Os principais objetivos da presente dissertação de mestrado são:  

 Melhoria do processo de acabamento de rolhas de cortiça da Equipar Distribuição. É pretendida 

a realização de uma análise detalhada de todo o processo de acabamento, a fim de apresentar 

e implementar propostas de melhoria e, se possível, aumentar a capacidade produtiva. A 

eficácia deste trabalho dependerá da aceitação e posterior implementação por parte da 

Corticeira Amorim, das propostas apresentadas para a melhoria do fluxo produtivo. 

 Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à decisão que permita tomar decisões de 

planeamento, sempre que se verifique o contexto em que a procura do mercado é superior à 

capacidade de oferta por parte da Equipar Distribuição. Pretende-se desenvolver um modelo 

multicritério de apoio à decisão, que permita decidir sobre quais as encomendas a introduzir 

no planeamento semanal, de forma justificada e sustentada. 
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1.3. Metodologia 

Nesta secção é apresentada a metodologia adotada na elaboração da presente dissertação de 

mestrado. Na figura 1 encontram-se representadas as cinco grandes etapas da dissertação, bem como 

uma explicação detalhada de duas das etapas (3ª e 4ª).  

As diferentes etapas da metodologia seguida são as seguintes: 

Etapa 1 – Caracterização do Problema 

Nesta etapa é apresentada a Corticeira Amorim, as suas vendas, os mercados em que atua e o portfólio 

de produtos. Posteriormente, é feita uma descrição da UI Equipar bem como a caracterização do 

sistema em estudo: os seus processos, fluxos, planeamento e principais desafios.  

Etapa 2 – Revisão Bibliográfica 

Na segunda etapa é feito um enquadramento teórico onde se descreve e caracteriza a Teoria das 

Restrições, bem como o pensamento Lean e principais ferramentas. Adicionalmente, é feita uma 

descrição da Análise de Decisão Multicritério (MCDA), onde se aborda a metodologia e principais 

métodos de apoio à decisão. 

Etapa 3 – Melhoria do Processo Produtivo 

Na terceira etapa são seguidos os cinco passos da Teoria das Restrições (1- Identificar a restrição do 

sistema; 2 - Explorar a restrição; 3 - Submeter o sistema à restrição; 4 - Elevar a restrição; 5 - Voltar ao 

passo 1). A operacionalização destes passos é suportada recorrendo a ferramentas Lean (VSM, RCA, 

SMED, 5S, Normalização e Gestão Visual).  

Etapa 4 – Melhoria do Processo de Decisão 

Na quarta etapa é seguida uma Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão dividida em quatro fases: 

1 – Identificação dos stakeholders e identificação/proposta de possíveis critérios de avaliação;                   

2 –  Versão final dos critérios de avaliação e ponderação dos mesmos, recorrendo ao método das 

cartas; 3 – Análise e tratamento de dados para a avaliação das alternativas e operacionalização dos 

Figura 1 - Etapas da metodologia adotada na Dissertação de Mestrado 
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critérios, através de descritores de desempenho; 4 – Construção da ferramenta de apoio à decisão, 

análise de resultados e limitações do modelo. 

Etapa 5 – Conclusões finais e propostas de trabalho futuro 

Por fim, apresentam-se as conclusões finais do trabalho realizado e, são elaboradas sugestões de 

trabalho futuro, de forma a dar continuidade aos desenvolvimentos realizados.  

1.4. Estrutura da Dissertação 

A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos que são, de seguida, apresentados:  

 Capítulo 1 – No presente capítulo é brevemente descrito o contexto em que se insere a 

empresa, sendo também introduzido o problema que desencadeia a realização deste trabalho. 

Esta secção engloba ainda os objetivos, metodologia e estrutura da dissertação.  

 Capítulo 2 – A empresa é descrita mais detalhadamente. A UI e o sistema em estudo são 

caracterizados, através da descrição de todos os processos existentes e fluxos de materiais e 

informação. Neste capítulo é também descrito o planeamento da produção e os desafios que 

motivam o trabalho a desenvolver.  

 Capítulo 3 – Aqui são exploradas duas metodologias de melhoria contínua que servirão de 

base para o desenvolvimento da dissertação: Teoria das Restrições e Pensamento Lean. São 

também apresentados alguns métodos e respetiva metodologia multicritério de apoio à 

decisão.  

 Capítulo 4 – Capítulo focado na melhoria do processo produtivo. Neste capítulo são realizados 

dois ciclos da Teoria das Restrições, sendo aplicadas ferramentas Lean nos pontos de 

estrangulamento. No primeiro ciclo a restrição é o processo de Embalagem, enquanto que, no 

segundo ciclo, é a escassez de rolhas por parte da unidade fornecedora.    

 Capítulo 5 – Capítulo destinado ao desenvolvimento do modelo multicritério de apoio à 

decisão. Neste capítulo são seguidas as várias etapas da metodologia de apoio à decisão, 

culminando na construção da ferramenta Excel, que permite selecionar as encomendas a 

introduzir no planeamento de produção semanal, sempre que a procura excede a capacidade 

de oferta.  

 Capítulo 6 – Neste capítulo são expostas as principais conclusões da presente dissertação de 

mestrado, bem como sugestões de trabalho futuro.  
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2. Caso de estudo: Corticeira Amorim, S.G.P.S.,S.A. 

O presente capítulo tem como objetivo a apresentação e análise do caso de estudo. O capítulo 

encontra-se dividido em 3 secções principais. Inicialmente é apresentada e analisada a empresa 

(secção 2.1). De seguida é feita uma introdução da Unidade Industrial onde o estudo é realizado e faz-

se a caracterização do sistema sobre o qual o presente trabalho incide (secção 2.2). Por fim, na secção 

2.3 são identificadas as principais oportunidades de melhoria e é apresentado o estudo a desenvolver.   

2.1. Caracterização da Corticeira Amorim 

A Corticeira Amorim apresenta-se como a empresa mais internacional de todas as Portuguesas 

(Corticeira Amorim, 2017a). O Grupo Amorim é líder destacado nos mercados em que está presente, 

sendo a maior firma mundial de produtos de cortiça, com presença nos 5 continentes, em mais de 100 

países. A atividade corticeira teve início em 1870, em Vila Nova de Gaia, aquando da fundação de uma 

fábrica para a produção manual de rolhas para o Vinho do Porto, por António Alves de Amorim.  

Após vários anos de aprofundamento do conhecimento da matéria-prima e do mercado, e tendo já 

alcançado a posição de maior fábrica corticeira da região norte, em 1962, a Corticeira Amorim 

implementa uma estratégia de verticalização do negócio, tendo como propósito alcançar o desejo de 

se tornar líder mundial na produção e exportação de produtos de cortiça. A estratégia de verticalização 

é cimentada nos anos subsequentes com a aquisição e criação de várias empresas, em Portugal e no 

estrangeiro, orientada pelo lema “nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa, nem um 

só produto”. 

Desde cedo que o grupo Amorim se apercebeu da importância de garantir qualidade nos seus produtos, 

reforçando assim as suas políticas e competências em Investigação, Desenvolvimento e Controlo da 

Qualidade. Assim, em 1984, sob a liderança de Américo Amorim, a Corticeira Amorim vence o Troféu 

Internacional de Qualidade.  

Na década de 2000, e já sob a presidência de António Rios de Amorim, são criadas duas macro áreas 

de condução estratégica do negócio, a Amorim Natural Cork (Matérias-Primas e Rolhas) e Amorim Cork 

Composites (aplicações técnicas dos aglomerados de cortiça em produtos e soluções). É também 

criada uma área de suporte transversal a toda a organização, focada na inovação – Amorim Cork 

Research. 

Atualmente, com 145 anos de liderança da indústria corticeira, a empresa foca-se, diariamente, em 

acrescentar valor à cortiça de forma competitiva, diferenciada e inovadora, estratégia esta, espelhada 

nos 7,5 milhões de euros investidos anualmente em I&D e Inovação (Corticeira Amorim, 2017b). A 

forma competitiva com que a Corticeira Amorim aborda o mercado fez com que no ano civil de 2016, 

atingisse pela primeira vez um resultado líquido superior a 100 milhões de euros, fixado em 102,7 

milhões de euros. A empresa está, atualmente, cotada em bolsa com um capital social cifrado em 133 

milhões de euros (Corticeira Amorim, 2016). 
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O grupo Amorim encontra-se, então, organizado em cinco Unidades de Negócio: Matérias-Primas, 

Rolhas, Aglomerados Compósitos, Revestimentos e Isolamentos, como se pode verificar pelo 

organograma representado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Vendas e Mercados 

No ano de 2016 a Corticeira Amorim obteve o melhor resultado líquido da sua história, tendo registado 

641,4 milhões de euros em vendas, um crescimento de 6,1% relativamente a 2015. O sucesso de 

vendas foi acompanhado por uma boa performance operacional, o que culminou num crescimento de 

21,5 pontos percentuais do EBITDA face ao ano anterior, alcançando os 122,3 milhões de euros 

(Corticeira Amorim, 2016). 

Presente em mais de 100 países, desde as grandes nações produtoras de vinho do antigo continente, 

aos novos mercados, o Grupo Amorim exportou 95,2% da sua produção em 2016 (Corticeira Amorim, 

2016). A União Europeia (incluindo a Suíça e Noruega) lidera como principal destino dos produtos, com 

55,9% das vendas, seguindo-se os Estados Unidos da América representando 20,8% do total de 

vendas. 

A cortiça possui propriedades naturais, tais como a leveza, flexibilidade, elasticidade/compressibilidade 

e impermeabilidade a líquidos e gases, que lhe confere qualidades incomparáveis enquanto vedante. 

Deste modo, a cortiça tem uma relação ímpar e benéfica com a indústria vinícola, através da produção 

de rolhas, que dão ao vinho autenticidade e valor. Portanto, a Unidade de Negócio de Rolhas da 

Corticeira Amorim, é a mais expressiva, vendendo para mais de 15 mil clientes ativos em 82 países 

(Corticeira Amorim, 2017b), incluindo as caves mais conceituadas do mundo. Esta UN representa 

65,1% do peso total de vendas. No entanto, para assegurar um crescimento sustentável, a empresa 

aposta, ano após ano, na diversificação do seu portefólio de produtos e áreas de negócio, estando 

presente nas áreas de Revestimentos, Aglomerados Compósitos, Isolamentos e Matérias-Primas 

(figura 3). A estratégia de diversificação faz parte da direção da empresa. Citando o presidente do 

grupo, António Rios de Amorim, “O futuro passa por reafirmar a matéria-prima como material de 

excelência, melhorar o seu desempenho em aplicações tradicionais, sendo simultaneamente ousado 

na busca de novas aplicações”.      

Figura 2 - Organograma da Corticeira Amorim 
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2.1.2. Unidade de Negócio de Rolhas: Portefólio de Produtos 

A UN Rolhas, unidade mais determinante do universo Amorim, é representada pela empresa Amorim 

& Irmãos, S.G.P.S. A produção anual de 5 mil milhões de rolhas (Corticeira Amorim, 2017b) confere a 

dimensão de uma vasta gama de produtos para todos os tipos de vinho, espumosos e bebidas 

espirituosas. Esta UN é composta por 7 Unidades Industriais: 3 delas dedicam-se à produção de rolhas 

naturais e as restantes produzem rolhas técnicas, onde se encontra a UI Equipar. Os principais 

produtos comercializados pela Amorim&Irmãos encontram-se presentes na tabela 1.  

Tabela 1- Portefólio de produtos UN Rolhas  

Tipo de Rolha Descrição 

Rolha Natural Tipo de rolha mais conceituada, ideal para vinhos que necessitem de 

estagiar na garrafa. 

Acquamarc® Rolha natural, cujo revestimento é produzido por ação de uma solução 

de base aquosa que aumenta a capacidade de vedação. 

Helix® Apresenta um design ergonómico, mas bastante funcional. Rolha 

inovadora que não necessita de saca-rolhas para a sua extração. 

Top Series® Rolha natural capsulada, com design diferenciador, tendo em conta a 

preferência do cliente.  

Spark® 

 

Composta por um corpo granulado de cortiça, com dois discos de 

cortiça natural na extremidade que entra em contacto com o 

espumante. Ideal para espumantes. 

Twin Top® 

(UI Equipar) 

Rolha técnica, constituída por um disco de cortiça natural em ambos 

os topos e um corpo aglomerado. Recomendada para vinhos frutados 

e não destinados a longo período de estágio na garrafa.  

Neutrocork® 

(UI Equipar) 

Rolha técnica com grande estabilidade estrutural, composta por micro 

grânulos de cortiça uniforme. Ideal para vinhos de consumo rápido. 

Advantec® 

(UI Equipar) 

Rolha técnica revestida. Ideal para vinhos de grande rotação. Existe 

também uma versão colorida, a Advantec Colors®. 

Rolha Aglomerada 

(UI Equipar) 

Constituída por um corpo aglomerado de cortiça. Apresenta um preço 

competitivo e é ideal para vinhos de consumo rápido. 

65,1%

17,7%

14,3%
1,4% 1,5%

Rolhas

Revestimentos

Aglomerados
Compósitos

Isolamentos

Matérias-Primas

Figura 3 - Vendas por Unidade de Negócio (Adaptado: Corticeira Amorim (2016)) 

 

Figura 2- Vendas por Unidade de Negócio (Adaptado: Amorim (2016)) 
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2.2. Unidade Industrial Equipar: Caracterização 

O presente caso de estudo será realizado na UI-Equipar, conforme referido anteriormente, uma 

Unidade Industrial adquirida, em 2005, pela Corticeira Amorim. Estrategicamente localizada em 

Coruche, a Capital Mundial da Cortiça, devido à elevada densidade de montado de sobreiro nesta 

região, juntamente com produção e transformação de cortiça. A UI Equipar conta com 170 

colaboradores e com um volume de produção semanal de aproximadamente 25 milhões de rolhas.    

2.2.1. Processo Produtivo – UI Equipar 

A Unidade Industrial Equipar é responsável pela produção de dois grupos distintos de rolhas: as rolhas 

Aglomeradas e Advantec®, produzidas na Unidade de Aglomerados, e as rolhas técnicas, produzidas 

na Unidade Twin Top, onde se incluem as rolhas, Twin Top® e Neutrocork®. Estas Unidades fabris 

embalam parte das rolhas que produzem para serem distribuídas e vendidas em vários pontos do 

mundo pelo Grupo Amorim, no entanto, ambas fornecem a Equipar Distribuição, embora em 

quantidades e percentagens de produção significativamente diferentes. Na figura 4 encontram-se 

representados todos os processos produtivos, desde a receção da matéria-prima até que as rolhas são 

embaladas ou têm como destino a Equipar Distribuição. 

  

  

Figura 5 - Fluxograma do processo produtivo AGLO e TT 

Figura 4 - Fluxograma UI Equipar 
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A Unidade de Aglomerados produz as rolhas através de matéria-prima obtida a partir de aparas, 

desperdícios de cortiça de maior qualidade utilizada para a produção de discos ou rolhas naturais, de 

refugo e de cortiça com qualidade inferior.  

A Unidade Twin Top, apesar de produzir rolhas constituídas por um corpo aglomerado, tal como na 

Unidade de Aglomerados, junta-lhes uma outra característica, os discos de cortiça natural. A rolha pode 

conter 1 ou 2 discos, dependendo da sua classe, sendo que estes podem ser colados em ambas as 

extremidades da rolha, ou apenas numa das extremidades.  

Como se pode verificar na figura 4, as unidades de produção apresentam um processo de produção 

muito idêntico, diferindo apenas em algumas etapas. Dado que o sistema em estudo na presente 

dissertação será uma unidade que é abastecida por estas, é relevante explicar de forma sucinta as 

diferentes etapas: 

As duas primeiras etapas, Trituração e ROSA (Rate Optimal Steam Application) são realizadas fora 

de ambas as unidades, como é possível verificar pelo fluxograma. Na primeira etapa é triturada a MP 

formando grânulos de cortiça de 3 tipos, RCT, RA e RN, por ordem decrescente de diâmetro. A segunda 

etapa não é comum a todas as rolhas e corresponde a um tratamento, com destilação a vapor, para a 

eliminação do TCA, responsável por dar ao vinho um sabor indesejável.  

De seguida, o aglomerado é misturado, por misturadoras, com cola de poliuretano, parafina e latex e 

segue para a Extrusão, onde são formados rolos de cortiça (designados de bastões) em extrusoras. 

Aqui, os rolos são também cortados, formando corpos de cortiça que caem para cestos. É nos cestos 

que as rolhas são depositadas, e quando estes enchem completamente, passam à etapa seguinte do 

processo produtivo. Na Unidade TT dá-se também a Moldação, onde são formados corpos que irão, 

posteriormente, para a Unidade AGLO. Seguem-se, na Unidade TT, duas etapas adicionais, o 

Topejamento, onde alguns corpos são cortados nas suas extremidades e a Colagem, que consiste no 

processo de colar os discos, até então armazenados em silos, aos corpos aglomerados. 

A Retificação é o processo de acabamentos mecânicos, composto por 3 etapas, o Ponçamento, 

Topejamento e Chanframento, onde se dá a retificação do diâmetro, do comprimento e do chanfro, 

respetivamente. Após as configurações mecânicas terminadas, as rolhas seguem para a Lavação, 

onde se recorre a peróxido de hidrogénio numa mistura de agentes branqueadores e desinfetantes em 

água. Podem ser realizados essencialmente 3 tipos de lavação que resultam em diferentes tons na 

rolha: CL2000, CLEAR e CL0, sendo esta última a mais rápida.  

Na Unidade de Aglomerados, a rolha Advantec® passa por um processo extra, se o cliente assim o 

desejar, o Revestimento, que consiste em revestir as rolhas com tinta.  

No processo de Escolha Eletrónica/Manual são retiradas da linha de produção as rolhas defeituosas, 

tanto por máquinas, como por operadores especializados. As rolhas dadas como defeituosas, podem 

seguir 2 destinos após a triagem: são enviadas para Rebaixe/Reprocessamento na Retificação ou, não 

sendo possível, são dadas como Lenhas e serão reaproveitadas em outros produtos da Corticeira 

Amorim.  
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Por fim, procede-se à Embalagem das rolhas que não necessitam de ser concluídas na EQD, em 

sacos de ráfia ou de plástico, estes últimos introduzidos em caixas.  

Da Unidade TT apenas um tipo específico de rolhas pode ter como destino a Equipar Distribuição, a 

rolha “0+2” (constituída por 2 discos numa das extremidades e um chanfro na extremidade oposta), o 

que representa cerca de 300 mil rolhas por semana, sensivelmente 3% da produção semanal desta 

unidade. Por outro lado, cerca de 90% da produção da Unidade de Aglomerados segue para a Equipar 

Distribuição, onde sofre os últimos processos de customização pretendidos pelo cliente. Esta Unidade 

de Distribuição é o foco do presente caso de estudo e encontra-se caracterizada na secção seguinte.  

2.2.2. Equipar Distribuição (EQD): O Sistema em Estudo 

O presente estudo centra-se na Unidade de Acabamentos de rolhas da UI Equipar, denominada de 

Equipar Distribuição. Esta, pode ser entendida como a principal cliente da Unidade de Aglomerados, 

pelo que cerca de 90% da sua produção (aproximadamente 14 milhões de rolhas semanalmente) 

necessita de processos de acabamento. Atualmente a EQD opera em turnos de 8 horas e conta com 

22 operadores e 2 elementos de chefia. Nesta secção são descritos os processos existentes na EQD, 

o abastecimento desta unidade, o fluxo de informação existente e o planeamento da produção. Por 

último, encontram-se caracterizadas as capacidades atuais de cada processo produtivo.   

2.2.2.1. Processo de Acabamento de Rolhas 

A Equipar Distribuição é constituída por 3 processos que conferem o acabamento das rolhas: 

Marcação, Tratamento e Embalagem, representados pelo contorno laranja, vermelho e azul, 

respetivamente, na figura 5. A fábrica está estrategicamente desenhada com um layout em forma-U, 

facilitando não só o fluxo entre etapas, mas também o fluxo de paletes da EQD para o armazém de 

expedição (situado atrás das localizações 7, 8 e 9), como se pode verificar pela figura 5.   

 

Figura 5 - Layout Equipar Distribuição 

1)Marcação; 2)Inventário intermédio Marcação-Tratamento; 3)Inventário intermédio Tratamento; 4) Tratamento; 
5)Inventário intermédio Tratamento-Embalagem; 6)Embalagem-EMB001; 7) Embalagem- EMB002; 8) Zona de 

paletes incompletas e sobras; 9) Zona de selagem de paletes; 10) Armazém produtos de embalagem 

(1) (2) 

(5) 
(3) 

(4) (6) (7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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A figura 6 representa o processo de acabamento de rolhas na Equipar Distribuição, que é abaixo 

descrito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

       

 

Marcação: corresponde à primeira etapa pela qual praticamente a totalidade das rolhas passa na EQD. 

Este processo consiste em colocar a marca nas rolhas, conforme especificado pelo cliente na ordem 

de encomenda. Por norma, para além da marca definida com o cliente, a rolha é marcada com a 

contramarca do Grupo Amorim, como garantia da rastreabilidade e responsabilidade no produto em 

uso final. 

A Marcação é feita através de superfícies de contacto e pode ser levada a cabo de duas formas 

distintas: a fogo ou a tinta. Na marcação a tinta, a superfície de contacto com a rolha designa-se de 

“marca” e é impressa no corpo da rolha. A marca é dobrada com recurso a uma ferramenta e, 

posteriormente, é colocada e cravada numa peça, designada de “meia-lua”. De seguida, é marcada a 

rolha com recurso a tinta de natureza alimentar. Por outro lado, a marcação a fogo pode ser feita tanto 

no corpo como na extremidade/topo da rolha. Neste tipo de marcação, a marca é inserida na rolha 

através de um código que contacta com uma superfície metálica incandescente.  

Figura 6 - Fluxograma do processo de acabamento EQD 
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Atualmente a EQD tem 23 máquinas de marcar, organizadas em 2 lados. Um lado conta com dez 

máquinas de marcar a tinta (T0-T9) e duas a fogo (F1 e F2). Do outro lado, estão dispostas as restantes 

onze máquinas de marcar a fogo (F3-F13), como se pode verificar pela figura 7. 

 

Das 13 máquinas a fogo, 8 máquinas (F1-F7 e F12) podem ser utilizadas para marcar os topos das 

rolhas, para além do corpo. Destas, apenas 3 podem fazer marcação orientada (F3, F4 e F7), que 

consiste na marcação de rolhas com chanfro apenas num topo (topo chanfrado). Estas máquinas têm 

uma característica adicional, um orientador que garante a direção correta das rolhas. As rolhas 

provenientes da unidade Twin Top (rolhas “0+2”), devido às suas características (chanfro apenas numa 

das extremidades), são obrigatoriamente marcadas nas máquinas que possibilitam orientação. 

A marcação é composta por dois turnos (T2 e T3), apesar de operar no T1 (24h-8h) sempre que exista 

essa necessidade. Os dois turnos têm seis operadores na sua totalidade, que se dividem em dois tipos, 

nomeadamente, Afinador e Operador da Marcação. A constituição da equipa responsável pela 

marcação encontra-se representada na tabela 2.  

Tabela 2 - Equipa responsável pela Marcação 

Afinador Operador da Marcação Total de Operadores 

T2 (8h-16h) 1 2 3 

T3 (16h-24h) 1 2 3 

O afinador é responsável por afinar todas as máquinas necessárias à produção, fazendo o setup (troca 

de marca e/ou calibre) das mesmas sempre que surja essa necessidade. O operador da marcação é 

responsável pela movimentação dos contentores à medida que são necessários ou estão completos 

na zona afeta à marcação, supervisionar a marcação (garantindo a qualidade através da recolha de 

uma amostra de seis rolhas por máquina com frequência de uma hora), abastecer com tinta as 

máquinas que marcam a tinta, verificar o teor de peróxidos após a marcação de cada contentor e 

registar as etiquetas identificativas de cada lote de produção, bem como a respetiva ordem de 

produção. 

  

Figura 7 - Máquinas da Marcação 
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Sempre que é necessário realizar setup nas máquinas da marcação, existem três possibilidades: 

 Troca de Marca – próxima encomenda tem uma marca diferente, mas o mesmo calibre da 

anterior; 

 Troca de Marca e Calibre – próxima encomenda tem marca e calibre diferentes da anterior; 

 Troca da Família – próxima encomenda tem marca diferente e calibre significativamente 

diferente (troca de um calibre de Espumosos para Vinho, e vice-versa).  

Quando a marcação de um contentor é concluída, este é sujeito a um controlo do teor de peróxidos. O 

operador da marcação mergulha uma rolha pertencente ao lote em água destilada e verifica o teor de 

peróxidos de hidrogénio. Se este for superior a 5 mg/l H202 (equivalente a 3 mg/rolha), o contentor 

será submetido a um controlo na estufa de SO2 (Dióxido de Enxofre), localizada no exterior da EQD. 

Assim, todos os contentores que necessitam de ser submetidos à estufa de SO2 são colocados na 

zona de inventário intermédio entre a marcação e o tratamento. Os contentores marcados a tinta são 

colocados no corredor de SO2, para, posteriormente, serem transportados para a estufa. Por outro 

lado, os que sofreram marcação a fogo são colocados no corredor do tratamento, sendo apenas 

submetidos à estufa após o processo de tratamento.  

Tratamento: neste processo é aplicada na rolha uma película com características lubrificantes e 

vedantes para facilitar o engarrafamento, a vedação e a extração. Este é o último processo de 

revestimento a que as rolhas são submetidas antes de chegarem ao cliente.  

Todas as ordens de encomenda que entram na EQD são sujeitas a um tratamento. No entanto, existe 

a possibilidade de as rolhas serem tratadas sem que sejam previamente marcadas, se assim o cliente 

desejar.  

Existem 3 tipos de tratamento standard, dependendo, essencialmente, do produto que é aplicado: 

Bopsil, P2X e Bopsil 1420. Geralmente o tratamento Bopsil é aplicado em rolhas de calibre pequeno 

(rolhas para vinhos). Em contraste, o Bopsil 1420 é utilizado em rolhas de calibre maior (rolhas para 

espumosos), garantindo à rolha uma aderência mais forte na garrafa. O tratamento P2X é aplicado 

essencialmente em rolhas do tipo “Advantec”. Para além do tipo de produto e da quantidade necessária, 

estes tratamentos diferem no tempo necessário à aplicação do revestimento e, ainda, na pressão 

exigida à saída dos depósitos do produto, como se pode verificar pela tabela 3. 

Tabela 3 - Características dos tratamentos standard 

Tratamento e Quantidade Aplicada Duração (minutos) Pressão (bar) 

Bopsil (520g) 15 2 – 3 

P2X (520g) 25 3 – 4 

Bopsil 1420 (450g) 30 3 – 4 

A etapa de tratamento inicia-se com a definição da quantidade, calibre de rolha e tipo de produto a 

aplicar, com base nas ordens de encomenda fornecidas pelo planeamento, para rolhas que não 

necessitem de marcação. Para as rolhas marcadas, as ordens de encomenda chegam à secção de 

tratamento com o primeiro contentor da respetiva encomenda, proveniente da marcação.  
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Antes de abastecer o tapete rolante elevatório que alimenta as máquinas, a fim de iniciar um tratamento, 

é necessário verificar, com recurso ao ecrã de verificação de misturas (figura 8), se o circuito até à 

máquina se encontra sem rolhas, bem como se a máquina está vazia. Após a verificação e o 

abastecimento da máquina, através do tapete rolante elevatório, o operador inicia o tratamento 

selecionando o programa (produto e respetiva quantidade) especificado na ordem de encomenda. 

Finalizado o tratamento, efetua-se a descarga das rolhas para o respetivo contentor.  

É importante referir, que dos lotes marcados a tinta, os que foram sujeitos a lavação do tipo “Clean 

2000” nas unidades de produção de rolhas, devem repousar cerca de 2 horas antes de serem sujeitos 

a tratamento e, as rolhas do tipo “Advantec” só podem ser tratadas 24 horas após a marcação. Convém 

ainda destacar que os lotes que sofreram tratamento do tipo “Bopsil 1420” devem, por norma, estabilizar 

durante um período de 6 horas após o tratamento. 

Esta secção opera em 3 turnos (T1, T2 e T3) e em cada um destes tem um operador alocado. Este 

operador é responsável por todas as tarefas afetas ao tratamento, incluindo a recolha de amostras para 

controlo de qualidade, garantir a limpeza das máquinas, bem como limpar as “pistolas” do tratamento 

de cada máquina, no início do turno.  

O tratamento é realizado com recurso a 5 máquinas de tratar, dispostas lado a lado (figura 8). As 

máquinas 1, 2 e 3 constituem a linha 1, enquanto que as máquinas 4 e 5 formam a linha 2. Esta distinção 

é feita pois, na primeira linha é possível efetuar todos os tipos de tratamento, porém, a segunda linha 

não possibilita a realização do tratamento P2X. Esta secção conta ainda com mais duas máquinas, a 

máquina 6 (TRA006) e a máquina 0 (TRA000), dispostas à esquerda da linha 1. No entanto, estas duas 

máquinas são de tratamento manual (o produto é pesado e inserido manualmente pelo operador) e têm 

capacidades muito inferiores às restantes. Assim, são apenas utilizadas para casos excecionais, como 

por exemplo, quando surge a necessidade de tratar um número praticamente residual de rolhas para 

que se termine uma encomenda.  

 

  

Figura 8 - Ecrã de verificação de misturas e máquinas do Tratamento 
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Embalagem: esta é a última etapa do processo de acabamento e tem como objetivo garantir a 

integridade do produto e o modo de manuseamento mais conveniente para o cliente. Nesta fase, 

embala-se, para cada encomenda, o número e o tipo de rolhas pedido pelo cliente. Na Equipar 

Distribuição a embalagem é feita em sacos de plástico, que são introduzidos em caixas de cartão 

identificadas com o logótipo da Corticeira Amorim. A máquina de embalar pode fazer sacos de 

dimensões variadas e, o número de sacos introduzidos em cada caixa é também variável, dependendo 

das especificações da encomenda. O tamanho das caixas é ajustado com o cliente e estas são 

alocadas a paletes, formando várias camadas. A altura da palete é também estabelecida com o cliente 

e depende do número de sacos/caixas e das suas dimensões.  

Na EQD a embalagem é praticamente toda feita de forma automática, com exceção de encomendas 

muito particulares, em que cada caixa é constituída por apenas um único saco. Neste caso, procede-

se à embalagem manual. Aqui, as caixas são seladas manualmente, e colocadas em paletes com a 

ajuda de um “braço de embalagem” que movimenta as caixas.  

Na embalagem automática, os contentores que sofreram o processo de tratamento e estão aptos para 

serem embalados, são transportados da zona de inventário intermédio tratamento-embalagem para 

junto da linha de embalagem automática, tendo em conta o número de contentores disponíveis e as 

encomendas que constam no documento de encomendas prioritárias, entregue diariamente aos 

operadores.  

Assim que a encomenda a embalar é identificada, vários contentores dessa encomenda são 

transportados para junto da máquina e começa-se por abrir um contentor, na sua base, o que faz com 

que as rolhas caiam para um tapete rolante que as transporta para uma contadora, passando por um 

Ponto Crítico de Controlo (PCC), o detetor de metais (figura 9). A contadora corresponde a uma 

máquina que é programada para contar e libertar um número exato de rolhas por saco para cada 

encomenda. O detetor de metais garante que rolhas nas quais seja detetada a existência de partículas 

metálicas não seguem para a contadora, para que estas não sejam entregues ao cliente. Assim, sempre 

que este tipo de partículas é detetado, a rolha cai para um cesto identificado para desperdícios. Depois 

de contadas, as rolhas passam por um tapete rolante (figura 10) onde são escolhidas manualmente por 

um operador que identifica e retira as unidades não conformes, garantindo assim, um último controlo 

de qualidade a fim de maximizar a satisfação do cliente.  

Figura 9 - Abastecimento da contadora Figura 10 - Tapete rolante da escolha 
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De seguida, as rolhas seguem para a máquina de embalar, onde são depositadas em sacos, que são 

selados automaticamente pela máquina (figura 11). Os sacos seguem para um novo tapete, a fim de 

serem manualmente colocados em caixas por um operador, que, posteriormente, posiciona as caixas 

para serem seladas automaticamente, como se verifica na figura 11. Posto isto, o operador coloca as 

caixas em paletes, conforme especificado na nota de encomenda, com recurso a uma plataforma 

elevatória. Após ter uma palete completa o operador regista a mesma no sistema e, imprime e cola em 

cada caixa as etiquetas de identificação.  

Por fim, um outro operador pertencente à Equipar Distribuição transporta a palete, com recurso a um 

empilhador, para a zona de selagem de paletes e coloca-a na máquina a selar, conforme a figura 11.  

 

A embalagem automática conta com 2 máquinas de embalar (EMB001 e EMB002) e uma máquina de 

embalar manual (excecionalmente utilizada) que se serve da contadora pertencente à EMB002. Nesta 

secção estão presentes 2 tipos de operadores: o Operador da Escolha e o Operador da Embalagem.  

O Operador da Embalagem é responsável por transportar os contentores para a zona de embalagem, 

sempre que surja essa necessidade, colocar os sacos nas caixas, posicionar as caixas para que sejam 

seladas, executar a paletização, registar as paletes no sistema e imprimir e colocar etiquetas 

identificadoras nas caixas.  

O Operador da Escolha transporta os contentores juntamente com o Operador da Embalagem, 

escolhe/separa as unidades não conformes que passam pelo tapete rolante, efetua uma limpeza à 

contadora, sempre que esta troca de encomenda, e testa o detetor de metais, no início do turno.   

Na sua totalidade, esta secção emprega 10 operadores, dado que a EMB001 opera a 3 turnos (T1, T2 

e T3) com 2 operadores, no entanto, a EMB002 opera também com 2 operadores, mas apenas em 2 

turnos (T2 e T3). 

  

Figura 11 - Máquinas de Embalar, selagem de caixas e selagem de paletes 
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2.2.2.2. Fluxo entre unidades: O processo de Abastecimento 

O Abastecimento é uma etapa de extrema importância para toda a operação da Equipar Distribuição. 

Para que esta unidade funcione de forma eficiente, é necessário que o processo de abastecimento 

desde a Unidade Twin Top, mas essencialmente da Unidade de Aglomerados para a EQD, seja eficaz. 

A Equipar Distribuição tem nos turnos T1 e T2 um operador alocado a tempo inteiro ao abastecimento 

da fábrica, enquanto que no T3 tem um operador disponível durante meio turno, pois também executa 

tarefas no armazém de expedição. As tarefas do abastecedor da EQD estão representadas no anexo 

A. 

O abastecedor executa praticamente todas as suas tarefas com recurso a um empilhador. No entanto, 

o abastecimento da EQD é feito através de um “comboio logístico” com capacidade para 3 cestos, 

representado na figura 12. Como se pode verificar no anexo A, o comboio é conduzido pelo 

abastecedor, que efetua uma rota normalizada desde a Equipar Distribuição até à Unidade de 

Aglomerados e vice-versa. Na primeira viagem efetuada à Unidade de Aglomerados, o abastecedor 

recolhe informação sobre todo o inventário disponível cujo destino é a EQD. Para além disso, 

informação alusiva ao tipo de rolha pretendido e à quantidade de cestos necessária é transmitida pelo 

afinador da marcação ao abastecedor, com base no planeamento semanal. 

 

 

 

 

  

 

2.2.2.3. Fluxo de Informação 

É importante a existência de um fluxo de informação eficaz para que o fluxo produtivo e, 

consequentemente, a produção, sejam eficientes. Na Equipar Distribuição, a informação é 

materializada essencialmente em 2 documentos: folha identificativa de cada cesto, proveniente das 

unidades AGLO/TT e folha identificativa de cada contentor, representados na figura 13. 

 Assim, a única etapa da EQD que utiliza a folha identificativa do cesto, é a Marcação. Esta folha está 

organizada por cores, dependendo do tipo de produto, e contém toda a informação relevante do cesto 

a que pertence, desde a Extrusão até chegar à Marcação, garantindo a sua rastreabilidade. Pode-se 

verificar pela figura 13 (à esquerda) que a rolha é do tipo espumosos, possuía um calibre de 48,5x33 

após a extrusão e tem agora um calibre final de 47x29,5, depois dos processos de acabamentos 

mecânicos. A lavação a que estas rolhas foram submetidas foi do tipo Clean 0. Adicionalmente, tem 

informação sobre as datas em que passou pelas diferentes etapas, bem como quais foram as máquinas 

utilizadas. Os cestos provenientes da unidade TT têm ainda um campo onde consta a classe do disco 

de cortiça.  

Figura 12 - Comboio logístico 
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Dado que na Marcação, o Input de produto em vias de fabrico está contido em cestos e o Output em 

contentores, é também aqui que se dá a transição para a folha identificativa do contentor. Como se 

pode inferir pela figura 13 (à direita), neste novo documento são adicionadas informações relativas à 

encomenda, tais como: o nome do cliente, a máquina em que o lote foi marcado e tratado, a quantidade 

e tipo de tratamento, o número do contentor, as datas em que se verificaram os processos e ainda se 

o contentor necessita de estabilizar na estufa de SO2. Assim, é possível cruzar estes dados com os 

que constam na Nota de Encomenda, evitando erros.  

 

2.2.2.4. Planeamento da Produção 

O planeamento anual da produção é realizado com recurso a previsões da procura, tendo em 

consideração vários fatores, tais como: disponibilidade de matéria-prima, orçamentos dos clientes, 

tendências e sazonalidades dos anos anteriores e ainda as capacidades produtivas das unidades 

industriais.  

A UI Equipar distingue os pedidos dos clientes em duas carteiras de encomendas, a carteira de 

encomendas geral e a carteira de encomendas da Equipar Distribuição. Após um balanceamento da 

carteira de encomendas feito pelo departamento de Logística da Corticeira Amorim, o departamento de 

Planeamento da UI Equipar reúne as condições necessárias para efetuar o escalonamento da Unidade 

Industrial. Assim, todas as quintas-feiras, são atualizados os escalonamentos de produção da semana 

seguinte, tanto para as unidades de produção de rolhas (Aglomerados e Twin Top), bem como para a 

unidade de acabamento de rolhas (Equipar Distribuição). 

Atualmente, o escalonamento da Equipar Distribuição é feito com recurso a uma folha de Excel e à 

carteira de encomendas da EQD, através de um processo iterativo. Este processo consiste na alocação 

de encomendas ao documento Excel onde o escalonamento semanal é realizado, organizadas por data 

de expedição. Portanto, sendo na EQD que se dá a maior diferenciação das rolhas, o escalonamento 

é feito segundo uma base make-to-order, produzindo-se em função do mercado, de acordo com as 

encomendas recebidas. Semanalmente são introduzidas as novas encomendas no planeamento, bem 

como encomendas presentes no planeamento da semana anterior que não tenham sido concluídas. 

Este planeamento é feito com base num valor ideal de produção, tendo por objetivo garantir um elevado 

nível de serviço ao cliente. 

Figura 13 - Folhas identificativas: Cesto e Contentor 
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Todas as sextas-feiras, o escalonamento da semana seguinte é entregue na Marcação, conforme o 

anexo B. Este encontra-se dividido consoante o tipo de marcação necessário para a encomenda: “Fogo 

Corpo”, “Fogo Topo”, “Tinta” e “Tratado”, sendo que este último corresponde a ordens de encomenda 

que não necessitam de marcação e seguem diretamente para o processo de Tratamento. Deste modo, 

o escalonamento é feito para os diferentes tipos de marcação para os 5 dias úteis da semana. No 

entanto, a sua realização encontra-se limitada por várias restrições, para além da data de expedição 

pretendida para a encomenda. Limitações relacionadas com a capacidade dos diferentes tipos de 

Marcação, bem como com a capacidade produtiva da Unidade de Aglomerados são consideradas 

quando se planeia a produção. Note-se que esta última, para além de ser o principal fornecedor da 

EQD, também embala rolhas semiacabadas com destino a outras sales da Amorim & Irmãos. Assim, a 

produção da Unidade de Aglomerados que tem como destino a Equipar Distribuição varia de semana 

para semana, consoante a carteira de encomendas.   

Depois de criado o escalonamento, são feitas as ordens de produção para cada encomenda, tal como 

se pode verificar pela figura 14. Estas são entregues à Marcação e, posteriormente, ao Tratamento, 

assim que receba o primeiro lote da respetiva encomenda. A ordem de encomenda contem informação 

relevante sobre o pedido do cliente, como por exemplo, o tipo de lavação, marcação e tratamento, bem 

como a data de expedição, quantidade e calibre da encomenda. Este documento possuí ainda 80 

quadrados numerados, em que cada um representa um contentor/lote de produção. Aqui, os 

operadores, tanto da marcação como do tratamento (dependendo da etapa em que se encontra), 

devem assinalar a data e o turno sempre que um lote é concluído. De referir que os quadrados com 

preenchimento a cinzento representam os últimos contentores da encomenda, sendo que estes, por 

norma, sofrem um tratamento especial, por terem menos quantidade de rolhas.   

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 - Ordem de produção: Kanban 



19 

 

2.3. Os desafios da Equipar Distribuição 

Após caracterizado todo o processo de produção e acabamento de rolhas da UI Equipar, são, de 

seguida, apresentados os problemas a estudar na presente dissertação de mestrado. Assim, os dois 

grandes desafios que a Equipar Distribuição enfrenta encontram-se identificados na figura 15. 

 

 

 

Figura 15 – Desafios da Equipar Distribuição 

A produtividade da Equipar Distribuição encontra-se abaixo dos objetivos internos estabelecidos, sendo 

que os valores de produção diários rondam os 2,2 milhões de rolhas, tendo em conta um objetivo de 

produção de 2,8 milhões. Deste modo, é de extrema importância a melhoria do seu fluxo produtivo, 

através do aumento das capacidades produtivas dos processos que o limitam, tornando o processo de 

acabamento de rolhas mais eficiente. 

O processo de Embalagem é apontado tanto pelos operadores, como pelo responsável da Equipar 

Distribuição e Diretor Industrial da UI Equipar, como o principal fator que restringe o fluxo e 

produtividade dentro da EQD. Assim, apesar de ser necessário certificar esta informação no decorrer 

da dissertação, é provável que seja necessário atuar sobre o processo de Embalagem, já que 

potenciais melhorias neste processo podem desencadear um aumento de produtividade em todo o 

sistema.  

Por outro lado, como referido anteriormente, a produtividade da EQD é extremamente influenciada pela 

disponibilidade de fornecimento de produto em vias de fabrico por parte da Unidade de Aglomerados. 

Esta, para além de também possuir uma capacidade de produção limitada pelos recursos que dispõe, 

tem ainda a sua própria carteira de encomendas. Portanto, necessita de embalar parte da sua produção 

(rolhas semiacabadas) com destino a outras unidades de acabamento de rolhas. Para além disso, a 

Corticeira Amorim necessita de rentabilizar a cortiça, matéria-prima finita, que tem visto o seu preço 

subir nos últimos anos (Público, 2018), pelo que deve ser estrategicamente utilizada, sempre que 

possível, na produção dos produtos mais lucrativos.  

Posto isto, acontece frequentemente que a procura por parte dos clientes da Equipar Distribuição 

excede a capacidade de oferta. Assim, e de forma a suavizar este problema, pretende-se criar uma 

ferramenta que possa ajudar a tomada de decisão para a seleção de encomendas a incluir no 

planeamento semanal, sempre que este contexto se verifique. 

Pelo exposto, é importante a obtenção de melhorias neste processo, pelo que será detalhadamente 

analisado, a fim de identificar oportunidades de melhoria e deixar de ser uma restrição do sistema.  
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2.4. Conclusões do capítulo  

No presente capítulo foi inicialmente feita uma apresentação da Corticeira Amorim. De seguida, 

apresentou-se a UI Equipar, descrevendo o seu fluxo produtivo. Posteriormente, fez-se uma 

caracterização do sistema em estudo, a Equipar Distribuição, onde foram descritos e explorados, para 

além do processo produtivo, todos os fluxos de materiais e informação, bem como o planeamento da 

produção. Por fim, foram apresentados os desafios da EQD. Um dos problemas prende-se com a 

produtividade e a dificuldade em garantir o fluxo produtivo pretendido. Para a abordagem deste 

problema será importante o conhecimento da Teoria das Restrições, bem como de produção Lean e 

respetivas ferramentas. Por outro lado, numa vertente mais tática, para apoiar a tomada de decisão 

relativamente à priorização de encomendas, será necessária a compreensão de metodologias de 

análise de decisão multicritério, devido à multiplicidade de critérios envolvida neste processo. 

No próximo capítulo será feito o enquadramento teórico, de forma a reunir os conceitos e métodos que 

serão necessários para a condução e cumprimento dos objetivos propostos.  
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3. Enquadramento teórico 

O presente capítulo tem como objetivo a realização de uma revisão teórica sobre a literatura existente 

que mais se enquadra no âmbito do caso de estudo apresentado. Na secção 3.1 são apresentadas e 

exploradas duas metodologias de melhoria contínua: Teoria das Restrições e Pensamento Lean. 

Posteriormente, na secção 3.2 é feita uma abordagem aos modelos multicritério de apoio à decisão, 

explicando a sua utilidade e benefícios num contexto empresarial.  

3.1. Melhoria contínua  

A atual volatilidade do ambiente empresarial exige que as empresas se adaptem rapidamente a novos 

processos ou sistemas para que consigam satisfazer os seus clientes e, consequentemente, ganhar 

ou manter vantagem competitiva relativamente aos concorrentes (Rouse, 2006). Assim, esta 

volatilidade sugere que as empresas melhorem continuamente os seus processos e métodos de 

trabalho.  

O conceito de melhoria contínua surgiu no Japão, após a Segunda Guerra Mundial (Oliveira, 2011) . A 

ideia inerente a este conceito pode ser entendida como uma mentalidade adotada por todas as pessoas 

envolvidas no processo de melhoria, que visa aperfeiçoar continuamente e passo a passo, com o 

objetivo de que as novas soluções tenham um efeito positivo e sustentável para a empresa (Schweitzer 

& Aurich, 2010). Existem diversas metodologias de melhoria contínua, sendo todavia as mais utlizadas 

num contexto de produção industrial a Teoria da Restrições (Goldratt & Cox, 1992), e a Filosofia Lean 

(Womack et al., 1990). Estas metodologias são caracterizadas nas secções seguintes. 

3.1.1. Teoria das Restrições (TOC) 

A metodologia de gestão que é hoje conhecida por Teoria das Restrições teve origem no final dos anos 

70, por Eliyahu Goldratt, através da introdução de um software de escalonamento, Optimized 

Production Technology – OPT (Goldratt & Fox, 1986). A Teoria das Restrições consiste numa filosofia 

de gestão que tem como principal característica a necessidade de melhorar os elementos mais fracos 

que constituem um sistema/organização, com o objetivo de aumentar a eficiência de todo o sistema 

(Şimşit et al., 2014). Esta filosofia enquadra-se como um processo de melhoria contínua, dado que, 

independentemente do sucesso que uma organização possa ter, existe sempre pelo menos uma 

restrição que a impede de se tornar ainda melhor (Pegels & Watrous, 2005). Assim, segundo Goldratt, 

a Teoria das Restrições pode-se resumir numa só palavra: foco (Cox & Schleier, 2010; Pretorius, 2014), 

e este deve centrar-se na restrição, definida por Goldratt, como “tudo o que limita o desempenho do 

sistema em relação ao seu objetivo” (Blackstone, 2001). A restrição pode ser um recurso que limita o 

fluxo do sistema - restrição física, como pode ser a falta de procura por parte do mercado, matéria-

prima escassa ou outras políticas e procedimentos da organização - restrições não físicas (Blackstone, 

2001; Gupta & Boyd, 2008). 

A Teoria das Restrições surgiu com o aparecimento do software OPT, em 1979. No entanto, esta 

metodologia foi evoluindo, deixando de ser apenas um programa para o escalonamento da produção, 

tornando-se num conjunto de ferramentas de gestão com aplicação na logística/produção, medições 
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de desempenho e no apoio à resolução de problemas (Spencer & Cox, 1995). Esta evolução permitiu 

que a TOC começasse a ser aplicada não só em produção, mas também em outras áreas, desde 

distribuição e marketing a gestão de projetos e contabilidade, em qualquer situação que envolva 

mudança (Mabin & Balderstone, 2003). 

Assim, a evolução da Teoria das Restrições encontra-se representada por 5 grandes etapas, como se 

pode observar pela figura 16 (Şimşit et al., 2014; Watson et al., 2007) 

A primeira etapa enquadra-se no intervalo de tempo 1979 – 1984 e é marcada pelo aparecimento do 

software OPT, anteriormente explicado. A segunda etapa surge com o lançamento do livro The Goal 

(Goldratt & Cox, 1992), onde são introduzidos conceitos e metodologias fundamentais para a aplicação 

da Teorias das Restrições, como por exemplo, os Five Focusing Steps (5Fs) e o Drum-Buffer-Rope 

(DBR). Em 1990 a TOC é já reconhecida como uma metodologia bastante eficaz, no entanto, carecia 

de indicadores para a avaliação do desempenho, surgindo assim o TOC Measurement. A quarta etapa 

da TOC é representada pela introdução dos Thinking Processes (TP), metodologia que contém um 

conjunto de ferramentas com utilidade na identificação e resolução de problemas (Watson et al., 2007). 

Por fim, na última etapa, a TOC é introduzida e aplicada na Gestão de Projetos.  

Nas próximas secções serão apresentados segundo uma sequência cronológica os principais 

conceitos/metodologias que surgiram com o desenvolvimento da TOC com aplicação e utilidade ao 

nível da produção. Assim, na secção 3.1.1.1 são apresentadas as “Nine TOC rules”, um conjunto de 

regras e princípios defendidos pela TOC. Na secção 3.1.1.2 são apresentados os “Five Focusing 

Steps”, metodologia sequencial da Teoria das Restrições. Seguidamente, são introduzidos os 

indicadores de desempenho da Teoria das Restrições (secção 3.1.1.3). Por fim, são apresentados os 

principais benefícios da TOC e algumas aplicações em contexto real (secção 3.1.1.4).  

3.1.1.1. The nine TOC rules 

A introdução da TOC foi controversa, pois, o facto desta considerar que existem processos que não se 

apresentam como restrições fez com que, por vezes, os trabalhadores ignorassem a metodologia, 

provocando uma produção não sincronizada (Watson et al., 2007). Posto isto, com o objetivo de 

“educar” os gestores e operadores, Goldratt lançou as 9 regras que devem ser tidas em conta na 

aplicação da Teoria das Restrições (Goldratt & Fox, 1986). Segundo estas normas, o foco da melhoria 

deverá ser a restrição do processo e os processos que têm maior probabilidade de causar impacto na 

restrição do sistema (Schragenheim & Ronen, 1991; Watson & Patti, 2008). Assim, a TOC considera 

que se deve: 

 

 

Figura 16 - As 5 etapas do desenvolvimento da TOC 
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1. Balancear o fluxo, não a capacidade; 

2. O nível de utilização de um processo não restritivo não é determinado pelo seu próprio potencial, 

mas por outra restrição no sistema; 

3. Utilização e ativação de um recurso não são sinónimos: ativar um recurso não restritivo para 

produzir mais do que pode ser processado pela restrição, não acrescenta valor para a empresa; 

4. Uma hora perdida na restrição é uma hora perdida para todo o sistema; 

5. Uma hora economizada num recurso que não seja restrição é apenas uma ilusão;  

6. As restrições controlam o rendimento e o inventário do sistema;  

7. Um transfer batch (parte do lote que passa para o processo seguinte) pode, e muitas vezes deve, 

não ser igual ao process batch (lote completo), permitindo a possibilidade de múltiplas etapas 

processarem, simultaneamente, a mesma encomenda;  

8. O process bacth deve ser variável, não fixo; 

9. Os escalonamentos devem ser efetuados observando todas as restrições simultaneamente. Os 

lead times são resultado de um escalonamento, não podem ser predeterminados.  

3.1.1.2. TOC 5Fs (Five Focusing Steps) 

Uma vez que o foco da Teoria das Restrições é identificar a restrição, ou processos próximos de se 

considerarem restrições, e controlar estes mesmos processos, Goldratt em 1992 definiu os Five 

Focusing Steps (Goldratt & Cox, 1992) que constituem uma metodologia de melhoria contínua em 

Gestão de Operações (Pretorius, 2014). Para a sua operacionalização, é importante que dois pré-

requisitos sejam definidos (Goldratt & Cox, 1992; Pretorius, 2014; Ronen & Spector, 1992; Scheinkopf, 

1999):  

I. Definir o objetivo do sistema: a definição do objetivo é importante para a identificação das 

restrições, pois são estas que impedem que a organização atinja melhores desempenhos 

relativamente ao objetivo pré-estabelecido;  

II. Determinar os indicadores de desempenho do sistema: este pré-requisito permite 

quantificar o nível de desempenho presente na organização e, assim, medir o impacto de 

qualquer alteração no sistema.  

Tendo os pré-requisitos definidos, devem ser seguidos os cinco passos, conhecidos pelos Five 

Focusing Steps para a implementação da Teoria das Restrições (Goldratt & Weiss, 2005): 

1. Identificar a restrição do sistema: nesta etapa procede-se à identificação do elemento que 

determina e, consequentemente, limita o desempenho do sistema (Pretorius, 2014). Existem 

múltiplos métodos para a identificação da restrição (Roser et al., 2014) como sejam o proposto 

por Taj & Berro (2006), que identifica a restrição através da análise do fluxo produtivo, ou o 

proposto por Wu & Yeh (2006) que compara as capacidades efetivas às capacidades 

esperadas.  

2. Decidir como explorar a restrição: este passo consiste na maximização, com os recursos 

disponíveis, da eficiência e utilização da restrição que limita o sistema (Kasemset & 

Kachitvichyanukul, 2010; Pretorius, 2014). Neste passo tenta-se obter o melhor output da 

restrição do sistema, por exemplo, removendo limitações que restrinjam o fluxo ou reduzindo o 
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tempo não produtivo, para que a restrição opere da forma mais eficaz possível (Pandit & Naik, 

2006).  

3. Submeter o sistema à decisão anterior: tendo a restrição identificada e totalmente explorada, 

deve-se submeter o sistema à capacidade produtiva da etapa limitante. Neste passo pretende-

se sincronizar todos os recursos não limitantes com a restrição e com o seu ritmo produtivo 

(Umble et al., 2006). Para isto, a Teoria das Restrições sugere a utilização de um mecanismo 

designado por Drum-Buffer-Rope (DBR). O drum representa a restrição do sistema, e assim, a 

etapa ou processo que marca o ritmo de todo o sistema. O buffer é representado em forma de 

tempo, correspondendo ao inventário que deve ser colocado em zonas críticas (por exemplo, 

antes da restrição), como forma de proteção contra flutuações estatísticas, precavendo 

interrupções adjacentes (Watson & Patti, 2008). Por último, rope corresponde a um mecanismo 

que força todo o sistema a operar ao ritmo da restrição, para que não haja paragens nem 

formação de inventário em excesso (Goldratt & Cox, 1992). 

O planeamento segundo o método DBR deve seguir 3 passos sequenciais (Schragheim & 

Ronen, 1990): 

I. Escalonar a restrição (drum); 

II. Determinar o tamanho do buffer (em unidades de tempo). Aqui, por um lado, alguns 

autores sugerem que o buffer inicial seja determinado por tentativa e erro ou de uma 

forma mais empírica, sendo depois gerido (Louw & Page, 2004; Tu & Li, 1998). Outros, 

no entanto, defendem que o tamanho inicial do buffer deve ter em conta o lead-time de 

produção (Goldratt, 1990; Umble & Srikanth, 1990). Segundo Chase et al. (2006), 

“Experience is the best determination of the final buffer size”; 

III. Derivar o escalonamento da entrada de matéria-prima no sistema de acordo com I e II 

(rope). 

Na figura 17 encontra-se representado, de forma simplificada, o funcionamento do mecanismo 

Drum-Buffer-Rope (Watson & Patti, 2008): 

 

 

 

 

 

4. Elevar a restrição do sistema: não sendo possível a obtenção de mais melhorias no sistema 

através dos passos 2 e 3 e, caso a restrição se mantenha, então deve-se elevar a restrição, ou 

seja resolver o problema. Este passo consiste na adição de capacidade física na etapa 

limitante, o que requer investimento em novos recursos, como por exemplo equipamentos e 

mão-de-obra (Pretorius, 2014). 

5. Voltar ao passo 1: depois de resolvida a restrição deve-se voltar ao passo 1, iniciando um 

novo ciclo. Este passo traduz a componente de melhoria contínua da TOC, não permitindo que 

a inércia se torne a restrição do sistema. 

Figura 17 - Funcionamento do Drum-Buffer-Rope 
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3.1.1.3. Indicadores da TOC 

Os indicadores da Teoria das Restrições foram introduzidos por (Goldratt & Cox, 1992) com o propósito 

de tornar possível a medição do desempenho da organização relativamente ao seu objetivo. Desta 

forma, foram adotados três indicadores de desempenho financeiros: Lucro Líquido, Retorno do 

Investimento e Fluxo de Caixa (Rahman, 1998). No entanto, como estes indicadores não são aplicáveis 

ao nível de fábrica, foram introduzidos três indicadores de desempenho de fábrica operacionais (Pandit 

& Naik, 2006): 

 Throughput: taxa a que o sistema gera dinheiro através das vendas; 

 Inventário: todo o dinheiro investido na compra de inventário e materiais necessários ao 

sistema para vender os seus produtos; 

 Despesas Operacionais: todo o dinheiro gasto pelo sistema na transformação do inventário em 

produto acabado.  

Os indicadores de desempenho operacionais reforçam o objetivo da maximização dos lucros, 

destacando a geração de receita e, simultaneamente, reduzindo o inventário e as despesas 

operacionais (Watson et al., 2007).  

3.1.1.4. Os benefícios e aplicações da TOC  

A Teoria das Restrições tem como principal benefício proporcionar uma maior capacidade de resposta 

ao mercado e às suas mudanças, garantindo, deste modo, vantagem competitiva para a empresa. No 

entanto, com a aplicação da TOC, outros benefícios são alcançados, tais como: redução do custo do 

produto; melhor qualidade; mais produtividade e maior flexibilidade no sistema produtivo (Pandit & Naik, 

2006). 

Segundo Mabin & Balderstone (2003), as organizações que aplicam a TOC obtêm melhorias 

significativas em indicadores de desempenho como o lead time, tempo de ciclo e receita. Pegels & 

Watrous (2005) aplicaram a Teoria das Restrições numa fábrica que fornece componentes de 

substituição para fabricantes de camiões. As melhorias resultaram numa redução de 26% nos tempos 

de setup do processo identificado como restrição, o que levou a que a produtividade e eficiência 

deixassem de ser limitadas por esse mesmo processo. Umble et al. (2006) introduziram a TOC numa 

empresa japonesa de fabricação de ferramentas com resultados bastante satisfatórios. A redução dos 

tempos de setup melhorou todo o fluxo. A produtividade geral aumentou significativamente fazendo 

com que a fábrica expedisse 20% a mais comparando com ano anterior. O WIP e o lead time reduziram 

cerca de 50% e a taxa de qualidade de primeira execução aumentou de 93% para 97%.  

Como referido acima, a TOC é uma metodologia que permite a obtenção de resultados positivos, tendo 

sido aplicada com sucesso em empresas de grande renome mundial, como por exemplo: 3M, Boeing, 

Ford Motor Company ou Amazon (Watson et al., 2007).  
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3.1.2. Pensamento e Produção Lean 

O conceito de produção Lean surgiu no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, numa fase de crise 

profunda para a indústria japonesa e em que a produção em massa não era rentável para as empresas. 

Assim, Schoichiro Toyoda e Taiichi Ohno criaram um sistema de produção, denominado de Toyota 

Production System (TPS) (Ohno, 1988). Devido a este sistema, aplicado inicialmente na Toyota Motor 

Company, surge o conceito de Lean, com o livro “The Machine that Changed the World”, onde é feita 

uma comparação entre o sistema ocidental de produção em massa e o sistema de produção dos 

japoneses, salientando as vantagens deste último (Womack et al., 1990) 

A produção Lean consiste em oferecer ao mercado os produtos necessários, no tempo e quantidades 

necessárias, tendo por base a eliminação absoluta de desperdício (Shah & Ward, 2007). Assim, o 

conceito Lean e a sua aplicação encontram-se descritos em cinco princípios-chave (Hicks, 2007; 

Womack & Jones, 1996): 

1. Especificar o valor para cada produto segundo a perspetiva do cliente final;  

2. Identificar fluxos de valor para cada produto ou família de produtos, eliminando desperdícios; 

3. Criar valor através da realização de ações que criam fluxo de valor; 

4. Deixar o cliente puxar o valor (“pull srategy”) oferecendo-lhe apenas aquilo que ele quer, 

quando quer (Just in Time – JIT); 

5. Perseguir a perfeição removendo continuamente desperdícios ao longo de toda a cadeia de 

valor. 

Para uma perfeita compreensão e aplicação dos princípios acima descritos numa organização, é 

fundamental que se entenda o conceito de desperdício. Este pode ser dividido em sete categorias: 

excesso de produção, tempos de espera, transporte, inventário, processamento suplementar, 

movimentação e defeitos (Melton, 2005). Deste modo, a produção Lean pode ser entendida como um 

conjunto de medidas e métodos que, quando aplicados em conjunto, têm o potencial de colocar a 

empresa num estado particularmente competitivo (Warnecke & Hüser, 1995). 

Segundo Melton (2005), o pensamento Lean deve seguir uma abordagem estruturada que se encontra 

sustentada em cinco passos: 1 Recolha de dados; 2. Análise de dados; 3. Desenho da mudança; 4. 

Implementação da mudança e 5. Medição dos benefícios. Assim, a constante recolha de dados e 

avaliação de desempenho faz com que surjam novas oportunidades de melhoria, criando-se uma 

cultura de melhoria contínua. O sucesso das práticas de produção Lean implementadas na Toyota 

Motor Company levou a que inúmeras empresas de várias áreas de negócio implementassem também 

estas práticas, no entanto, sem o mesmo sucesso. Duas fortes razões para o insucesso na 

implementação de uma gestão Lean são a falta de cultura organizacional e a inexistência de práticas 

de melhoria contínua consistentes ao longo do tempo (Bortolotti et al., 2014). Portanto, não basta 

replicar as práticas existentes, é necessário que todos os colaboradores da organização pensem de 

igual forma e entendam o objetivo global da aplicação de novas metodologias.  

Shah & Ward (2007) apresentam dez fatores que, conjuntamente, formam o complemento operacional 

à filosofia de produção Lean e caracterizam dez dimensões distintas de um sistema Lean: feedback 
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dos fornecedores; entrega JIT pelos fornecedores; desenvolvimento dos fornecedores; envolvimento 

dos clientes; sistema Pull; fluxo contínuo; redução do tempo de setup; manutenção totalmente 

preventiva; controlo estatístico dos processos e, por fim, o envolvimento dos colaboradores.  

O conceito de Lean tem-se desenvolvido com o tempo, pelo que atribuir-lhe uma definição permanente 

não seria correto. Assim, esta metodologia encontra-se em constante evolução, motivada 

principalmente pela motivação das organizações e pela sua aplicabilidade a outos setores que não a 

produção, e que desencadeiam diferentes desafios (Hines et al., 2004). 

Melton (2005), apresenta os principais benefícios da utilização de metodologias Lean numa 

organização, como se pode verificar na figura 18. Estes demonstram que a aplicação de forma correta 

e consistente do pensamento e ferramentas Lean tornam uma empresa mais competitiva no mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1. Metodologias e Ferramentas Lean 

Tendo apresentada a metodologia Lean e os seus princípios, importa agora compreender como é que 

esta metodologia pode ser implementada numa organização e respetivo sistema produtivo. Assim, são 

de seguida apresentadas as ferramentas Lean que serão úteis no seguimento da dissertação de 

mestrado: Value Stream Mapping, Root Cause Analysis, 5S, Single Minute Exchange of Die, Gestão 

Visual e Normalização. 

1. Value Stream Mapping (VSM) 

O VSM é uma técnica que apresenta de forma visual todos os passos de qualquer processo, de modo 

a analisar o seu fluxo, variações, erros e atrasos que, conjuntamente, criam desperdícios, sem valor 

acrescentado (Chera et al., 2012). Segundo Melton (2005), através da recolha de dados, o VSM é 

utlizado para distinguir as atividades de valor acrescentado das que não acrescentam qualquer valor.  

Rother & Shook (1999), defendem que a aplicação desta ferramenta assenta em três passos: 1. 

Caracterização da família de produtos, ou seja, um conjunto de produtos que são processados de forma 

semelhante; 2. Caracterização do estado atual do processo, recolhendo toda a informação necessária 

para caracterizar o processo, tal como: cycle time, setup time, lead time, uptime, takt time, número de 

trabalhadores em cada processo e tempo de produção; e 3. Caracterização do estado futuro. Neste 

passo, é proposto um novo VSM onde são desenvolvidas melhorias relativamente ao estado atual do 

Figura 18 - Benefícios da produção Lean 
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processo, servindo de base para a mudança. Rahani & Al-Ashraf (2012), com a aplicação do VSM 

numa empresa de produção de componentes para a indústria automóvel, revelam que, com esta 

ferramenta foi possível a identificação de vários desperdícios existentes, incluindo alguns não tão 

óbvios, para além de ter sido útil na avaliação do impacto que viria a ter no estado futuro. 

Assim, para além de conter informação importante, os maiores benefícios do VSM estão relacionados 

com a sua criação, pois o mapeamento do processo permite a identificação dos problemas e a obtenção 

de consensos para melhorias futuras (Teichgräber & Bucourt, 2012) 

2. Root Cause Analysis (RCA) 

Resolver um problema lidando com as questões que são imediatamente aparentes é uma forma de 

rápida resolução. No entanto, desta forma, apenas os efeitos são resolvidos e a probabilidade de 

recorrência é significativa. A Root Cause Analysis consiste num método para a resolução de problemas, 

que identifica as causas da sua ocorrência, de modo a que sejam resolvidos pela origem, prevenindo 

assim que estes se repitam (Chera et al., 2012).Uma das ferramentas com utilidade na procura da 

causa raiz dos problemas é a técnica dos “5 Porquês”. Esta técnica foi criada por Taiichi Ohno e é 

frequentemente utilizada para a identificação e resolução de problemas. Os “5 Porquês” consistem na 

realização da pergunta “Porquê?” várias vezes (não sendo, por norma, necessário mais do que cinco) 

para a identificação da causa raiz do problema (Womack et al., 1990). 

Os diagramas de Ishikawa são também uma ferramenta útil para a identificação das causas dos 

problemas (Kelleher, 1995). Estes são igualmente conhecidos como diagramas de espinha de peixe, 

devido à sua forma. A cabeça do peixe indica o problema principal, ao passo que as possíveis causas 

do problema estão representadas nas “espinhas” do peixe (Wong, 2011). 

3. 5S 

O método dos “5S” surgiu no Japão, por Kaoru Ishikawa, com o objetivo de alcançar melhorias nas 

empresas, criando hábitos de arrumação e organização no local de trabalho (Imai, 2012). Esta 

ferramenta consiste numa técnica visual que, através da arrumação, limpeza e disciplina proporciona 

um ambiente de trabalho limpo e eficiente (Melton, 2005). 

A designação de “5S” deve-se ao facto desta técnica ser composta por 5 etapas representadas por 

palavras Japonesas e todas elas iniciadas com a letra “s”. Na tabela 4 estão presentes as cinco etapas 

com uma breve descrição (Buesa, 2009; Melton, 2005). 

Tabela 4 - Descrição dos "5S" (Buesa,2009; Melton,2005) 

Japonês Português Descrição 

Seiri Triar Identificar e remover todos os itens não utilizados, antigos ou obsoletos 

das áreas de trabalho 

Seiton Arrumar Organizar materiais e ferramentas de modo a facilitar o seu uso  

Seiso Limpar Limpar diariamente o posto de trabalho  

Seiketsu Normalizar Fazer com que as ações acima descritas se tornem periódicas  

Shitsuke Disciplinar Garantir o compromisso em manter as novas rotinas  
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Folke et al. (2006) descreve a implementação dos “5S” numa fábrica de papel e cartão salientando que 

a implementação contribuiu para uma maior produtividade da fábrica, menos defeitos, mais tempo útil 

de operação, mais segurança e qualidade, para além de uma fábrica mais limpa. Segundo Buesa 

(2009), a prática dos “5S” por si só, leva a resultados de excelência, no entanto, a sua aplicação 

beneficia do uso de outras ferramentas Lean complementares.  

4. Single Minute Exchange of Die (SMED) 

O método SMED, introduzido por Shingo (1985), consiste num conjunto de regras que proporcionam a 

redução do tempo necessário para a execução da operação de setup. Shingo percebeu que para 

conseguir responder aos pedidos dos clientes era necessário ter flexibilidade de produção. Assim, 

concluiu que seria fundamental que os setups fossem feitos de uma forma rápida e eficaz, o que 

permitiria reduzir os tempos não produtivos e ainda o tamanho dos lotes, obtendo deste modo agilidade 

para responder à procura (Cakmakci, 2009). 

Com a aplicação do SMED pretende-se que, independentemente da indústria em causa, a operação 

de setup seja sempre realizada em menos de 10 minutos. Assim, segundo Almomani et al. (2013), o 

SMED deve seguir uma metodologia de quatro passos:  

1. Mapeamento do processo de setup: com este primeiro passo pretende-se ter uma imagem 

geral do processo de mudança, com o registo de todas as atividades incluídas no processo. 

Nesta fase, os dados podem ser recolhidos com recurso a entrevistas com operadores e/ou 

supervisores, sendo depois a operação de setup decomposta numa série de ações com um 

tempo a elas associado.  

2. Classificação das atividades de setup em internas ou externas: após o mapeamento, as 

atividades de setup devem ser classificadas em dois grupos distintos: atividades internas 

(ocorrem quando a máquina não está em funcionamento) e atividades externas (executadas 

durante o funcionamento da máquina). 

3. Transformar, sempre que possível, as atividades de setup internas em externas: nesta 

etapa, a preparação antecipada das condições operacionais, como por exemplo a preparação 

das matérias-primas e ferramentas, é essencial (Almomani et al., 2013; Ulutas, 2011). 

4. Agilizar todas as atividades (internas ou externas) de setup: nesta etapa, segundo Shingo 

(1985), as melhorias devem ser alcançadas em dois passos:  

 Melhorar o setup externo, eliminando os desperdícios associados à procura, movimento e 

substituição de materiais e/ou ferramentas, bem como garantir que a inspeção das 

ferramentas foi feita previamente; 

 Melhorar o setup interno, por exemplo, através da implementação de tarefas executadas 

em paralelo e eliminando técnicas de ajuste ou mecanização.  
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Costa et al. (2013) exploraram a metodologia SMED e, com base na mesma ideologia de redução dos 

tempos de setup, desenvolveram uma nova metodologia, constituída por nove etapas: 1. Observação 

inicial; 2. Diálogo com o operador; 3. Gravação de vídeo; 4. Construção de um diagrama sequencial do 

estado atual das operações; 5. Representação das movimentações do operador durante o setup 

(recorrendo ao diagrama de Spaghetti); 6. Distinção das operações de setup interno e externo; 7. 

Transformação das operações de setup interno em setup externo; 8. Racionalização do setup interno 

e externo; e 9. Análise dos resultados.  

Segundo Karam et al. (2018), o envolvimento dos operadores no processo de mudança é fundamental. 

A sua participação com ideias e sugestões é fundamental para o sucesso da implementação da 

mudança no chão de fábrica. Os mesmos autores aplicaram a metodologia SMED na indústria 

farmacêutica, conseguindo reduzir o tempo de setup em 30% (de 25,3 horas para 17,8 horas).  

5. Gestão Visual 

A Gestão visual surgiu, para as empresas de produção e de serviços como um sistema que, através 

da visualização, permite que os funcionários compreendam melhor qual o seu papel na empresa 

relativamente aos valores organizacionais e às necessidades dos clientes (Tjell & Bosch-sijtsema, 

2015). Deste modo, a gestão visual procura representar a informação de forma acessível e de análise 

rápida. Assim, muitas empresas recorrem à gestão visual para tornar os processos simples, menos 

dependentes de sistemas informáticos e procedimentos formais. Segundo Koch et al. (2012), a gestão 

visual consiste na colocação à vista de todos as ferramentas, peças, atividades e indicadores de 

desempenho do sistema produtivo, de modo a que estes elementos possam ser rapidamente 

assimilados por todos os envolvidos.  

Parry & Turner (2006) apresentam três casos de estudo em empresas aeroespaciais onde foram 

implementadas ferramentas visuais para facilitar a medição de desempenho e comunicação. Estes 

autores afirmam que as ferramentas de controlo visual trazem disciplina e transparência ao processo, 

sendo, deste modo, bastante eficazes.   

6. Normalização de tarefas  

Segundo Dennis (2002), a normalização de tarefas tem como propósito fornecer uma base para 

melhoria. Uma norma deve ser simples e eficaz, de modo a ser facilmente compreendida. Assim, é 

importante que os operadores participem ativamente na execução das mesmas. Na sua elaboração, 

documenta-se um conjunto de regras que demonstram a forma mais eficaz de executar as tarefas, de 

acordo com as máquinas, operadores e materiais disponíveis. Deste modo, diminui-se a probabilidade 

de erro ou ineficiência na execução de tarefas (Imai, 2012).  

A normalização contribui para a estabilidade do processo, para a definição clara de pontos de início e 

fim para cada processo, para o incentivo a auditorias e envolvimento dos colaboradores tendo como 

objetivo a redução de desperdício (Dennis, 2002).  
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3.2. Análise de Decisão Multicritério (MCDA) 

A MCDA permite lidar com problemas caracterizados pela presença de múltiplos e complexos critérios 

que influenciam a tomada de decisão. Esta metodologia permite uma visualização lógica e racional do 

problema, através da representação e quantificação dos seus elementos (Brito et al., 2010). Assim, os 

métodos MCDA permitem que todas as partes interessadas consigam entender melhor o problema, 

pelo facto de este se tornar mais claro após formalização dos critérios e alternativas (Lahdelma, 2000). 

Belton & Stewart (2002) definem os métodos multicritério como “um termo abrangente para descrever 

a recolha de abordagens formais que procuram ter em consideração vários critérios para ajudar 

indivíduos ou grupos a tomar decisões importantes”. Deste modo, a MCDA possui propriedades que a 

tornam bastante útil, como por exemplo: envolver os stakeholders no processo de decisão, através de 

um processo interativo que tem em conta os diferentes pontos de vista das várias partes interessadas; 

ajudar a estruturar o problema de gestão e ter como output um modelo que pode servir de foco para 

discussão e que permite a tomada de decisões racionais, justificáveis e explicáveis. Para além disso 

estes métodos permitem lidar com dados quantitativos e qualitativos (Hanan et al., 2013; Mendoza & 

Martins, 2006). 

A MCDA é útil para principalmente quatro tipos de problemas de decisão: de escolha, de classificação 

e de ordenação e de descrição. A problemática é de escolha se o pretendido for encontrar a melhor 

alternativa dentro de um determinado conjunto de alternativas. Um problema é de classificação se o 

objetivo for classificar as alternativas por ordem decrescente de preferência. Quando se pretende 

atribuir as alternativas a diferentes classes homogéneas predefinidas dadas por uma ordem de 

preferência, o problema é de ordenação. Finalmente, a problemática é de descrição se o objetivo passar 

por descrever as alternativas e as suas consequências (Roy, 1996).  

3.2.1. Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

De acordo com Bouyssou et al. (2006), o apoio à decisão consiste num processo onde “vários artefactos 

cognitivos compartilhados” são construídos por interação dos atores participantes. Assim, a 

metodologia da MCDA é representada por quatro passos:  

i. Representação da situação do problema, onde devem ser introduzidos os stakeholders 

envolvidos, as suas preocupações, bem como os recursos disponíveis. Assim, nesta etapa 

devem ser respondidas algumas perguntas, como por exemplo: quem tem um problema? 

Porquê é que é um problema? Quem é o responsável? O que é que é importante para o cliente? 

E qual o nível de comprometimento do cliente? 

ii. Formulação do problema. Nesta etapa traduz-se as preocupações e interesses do cliente 

num problema formal (utilizando a linguagem de apoio à decisão). Aqui devem ser 

apresentados um conjunto de potenciais alternativas, bem como de pontos de vista, com o 

objetivo de perceber se as possíveis conclusões finais vão de encontro às expectativas do 

cliente; 
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iii. Modelo de avaliação. Nesta etapa é definido o tipo de modelo MCDA a aplicar. Para além 

disso, aqui, a informação disponível deve ser organizada de modo a que seja possível obter 

uma resposta final ao problema. O modelo deve ter presentes as alternativas em estudo, os 

critérios de avaliação, as consequências de cada alternativa, a incerteza associada e um 

conjunto de operadores que permitam inferir a recomendação final.  

iv. Recomendação final onde o output final é entregue. A recomendação final deve ser capaz de 

traduzir as conclusões de forma percetível para o cliente, com o objetivo de o apoiar na tomada 

de decisão.  

3.2.2. Métodos Multicritério de Apoio à Decisão 

A literatura existente relativa à MCDA compreende vários métodos e diferentes formas de descrição 

dos mesmos. No entanto, segundo Giard & Roy (1985), bem como no livro de Figueira et al. (2005), é 

possível encontrar duas categorias principais de métodos MCDA, inseridos num contexto de Multi-

Attribute Decision Making (MADM). Este tipo de métodos caracteriza-se por possuir um pequeno 

número de alternativas, pré-determinadas, que são avaliadas segundo um determinado conjunto de 

critérios/atributos:  

 Multi-attribute Utility and Value Theories  

Segundo estes métodos, as preferências do decisor encontram-se representadas por uma função de 

utilidade ou de valor. Assim, estes métodos atribuem a cada alternativa um número representativo do 

seu valor através de modelos aditivos ou multiplicativos, por exemplo. Este tipo de métodos permite 

uma completa compensação entre critérios, na medida em que a perda num critério pode ser 

compensada pelo ganho noutro. O MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique), MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) e MAVT (Multi-Attribute Value Theory) são 

exemplos de métodos que se inserem nesta categoria.  

 Outranking Methods  

Os métodos de outranking caracterizam-se por realizarem uma comparação de alternativas com o 

objetivo de determinar a preferência de cada alternativa em relação às outras, para cada um dos 

critérios. Este tipo de métodos compara os argumentos favoráveis e contrários à hipótese de que a 

ação “x” é não inferior à ação “y”. Deste modo, em vez de atribuírem um valor global a cada alternativa, 

criam relações de superioridade entre estas. Assim, ao contrário do primeiro tipo de métodos 

apresentado, onde a alternativa com melhor valor na função agregada pode ser considerada como a 

melhor, os métodos de outranking, podem não conduzir a uma alternativa que seja a melhor, mas sim 

um subconjunto de alternativas.  
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Tendo em conta o problema em estudo, o modelo a aplicar na Dissertação de Mestrado enquadrar-se-

á com o método MAVT, na medida em que se pretende associar um número real a cada alternativa, 

com o objetivo de construir uma ordem de preferência entre as alternativas, com base num modelo de 

agregação de valor aditivo (equação 1). Este, genericamente, imputa valores a partir de uma escala 

referente a um intervalo (por exemplo, 0 a 100) a critérios, atribuindo, da mesma forma, valores às 

alternativas tendo por base intervalos apropriados escolhidos para cada critério (Cho, 2003). O modelo 

aditivo de agregação de valor mais simples e utilizado, encontra-se representado na equação 1:   

                                    𝑉(𝐴) =  ∑ 𝑤𝑖𝑣𝑖(𝐴𝑖) 𝑐𝑜𝑚 ∑ 𝑤𝑖 = 1 , 𝑤𝑖 > 0𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1                                                (1) 

 𝑉(𝐴) corresponde ao valor global de desempenho da alternativa A; 

 𝐴𝑖 consiste no desempenho da alternativa A no critério i (i = 1,…,n); 

  𝑣𝑖(𝐴𝑖) representa o valor parcial de desempenho da alternativa A no critério i (i = 1,…,n); 

 𝑤𝑖 corresponde aos coeficientes de ponderação dos critérios. 

3.3. Conclusões do capítulo  

No presente capítulo foram apresentados e explorados os conceitos e metodologias que servirão de 

base para a realização da dissertação. Deste modo, foram analisadas duas metodologias de melhoria 

contínua: a Teoria das Restrições e o pensamento Lean. Estas metodologias serão úteis para que se 

consiga uma melhoria no fluxo produtivo da Equipar Distribuição. Para a identificação dos pontos de 

estrangulamento e possíveis oportunidades de melhoria é importante a aplicação da Teoria das 

Restrições e também de ferramentas Lean, como a RCA e o VSM. Por outro lado, com vista à 

implementação de melhorias, poderão servir de apoio ferramentas como os 5S, SMED, Gestão Visual 

e Normalização.  

Fez-se ainda um estudo sumário sobre as principais famílias de métodos existentes na Análise de 

Decisão Multicritério. Estes métodos serão úteis para a construção da ferramenta que apoiará a tomada 

de decisão num nível tático de planeamento. O objetivo passa por apoiar o processo de seleção de 

encomendas a introduzir no plano de produção semanal, sempre que se verifique um contexto de 

procura superior à capacidade de oferta. 
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4. Melhoria do Processo Produtivo 

No presente capítulo será seguida a metodologia identificada na secção 1.3, com o objetivo de 

responder ao desafio de aumentar a capacidade produtiva da EQD. Deste modo, as seguintes secções 

representam a aplicação metodológica da Teoria das Restrições, suportada por ferramentas Lean, ao 

sistema de estudo. Assim, da secção 4.1 à secção 4.4 é desenvolvido o primeiro ciclo da TOC, ao 

passo que, o segundo ciclo, está inserido nas secções 4.5 e 4.6. Por fim, na secção 4.7, são enunciadas 

as principais conclusões do capítulo. 

4.1. Primeiro Ciclo TOC: Identificar a Restrição 

Segundo a metodologia da Teoria das Restrições (descrita na secção 3.1.1.2), a fase inicial do processo 

de melhoria contínua consiste na identificação da restrição do sistema. Na presente secção pretende-

se identificar a restrição da Equipar Distribuição, isto é, a etapa limitante do fluxo produtivo. Assim, 

numa primeira fase, são calculadas as capacidades de produção teóricas de cada um dos setores 

(secção 4.1.1). De seguida, é feita uma caracterização da Equipar Distribuição, recorrendo a dados de 

produção reais, através da construção de um Value Stream Mapping (secção 4.1.2). Posteriormente, 

com o objetivo de evidenciar a restrição do sistema, faz-se uma análise à realidade industrial, onde é 

analisada a variação de Work in Process da Equipar Distribuição, bem como a alocação de trabalho 

em dias não úteis (secção 4.1.3). Por fim, comparando os dados obtidos nas três secções, será possível 

identificar a etapa limitante da Equipar Distribuição. 

4.1.1. Capacidades dos setores  

Nesta secção procede-se ao estudo das capacidades das etapas em análise. Este estudo é pertinente, 

já que existem dúvidas relativamente à fiabilidade das análises previamente realizadas na Equipar 

Distribuição, para além de que estas se encontram desatualizadas em relação à atual realidade da 

fábrica.  

 Marcação 

Para o processo de Marcação foram feitas, inicialmente, 3 medições em dias distintos, a fim de se obter 

um valor representativo das unidades produzidas por minuto em cada máquina. Com o objetivo de 

verificar se o tamanho da amostra seria representativo, utilizou-se o método de amostragem abaixo 

representado, onde é calculado o tamanho mínimo da amostra para o intervalo de confiança pretendido 

(Dilworth, 1996): 

                                                                                       𝑛 = (
𝑍 × �̅�

𝐴 × �̅�̅
)2                                                                                       (2) 

Assumindo que os tempos medidos seguem uma distribuição normal, 𝑛 representa o tamanho mínimo 

da amostra para o intervalo de confiança 𝑍. A letra 𝐴 representa o erro, enquanto que �̅� e �̅�̅ representam 

o desvio padrão e o valor médio dos tempos medidos, respetivamente. 

Foram realizadas medições suplementares, sempre que o tamanho da amostra não era suficiente para 

garantir um intervalo de confiança de 99% e um erro de 5%. Assim, foi possível calcular a cadência 

nominal de cada máquina e, posteriormente, do setor, que se traduz em 285,64 milhares de rolhas/hora. 
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Tendo a capacidade instalada calculada (considerando uma produção ininterrupta durante os 3 turnos), 

retirou-se a esta o tempo destinado a paragens programadas, nomeadamente, a limpeza, manutenção 

e almoço, para cada máquina. 

Adicionalmente, foi feito um estudo relativamente ao número de setups realizado por máquina durante 

6 semanas (S36 a S41), com o objetivo de se ter em consideração no cálculo da capacidade, como se 

pode verificar no anexo C.  

O tempo médio de setup por categoria de máquina utilizado neste estudo provém de uma análise 

previamente realizada na Equipar Distribuição. Assim, tendo este estudo em consideração, calculou-

se a capacidade de produção por tipologia de máquina, bem como a total. Note-se que, as máquinas 

F3, F4 e F7, por possuírem uma peça que permite orientar a rolha na direção correta, apresentam um 

tempo de setup mais moroso. Importa relembrar que estas podem também proceder à marcação de 

rolha não orientada. Nesta situação, tanto o tempo de setup como de processamento é diferente. Por 

fim, tendo em conta todas as paragens programadas, obtém-se uma capacidade de produção de 

265,39 milhares de rolhas/hora.  

 Tratamento  

 A capacidade do processo de Tratamento encontra-se representada no anexo D. Para o cálculo da 

capacidade, teve-se em conta o tempo de operação necessário para os três tipos de tratamento 

standard. Foram também efetuadas medições em cada máquina a fim de obter o tempo médio de 

descarga e de abastecimento dos lotes, apesar de este último ser uma atividade externa, não sendo, 

portanto, considerado no tempo de operação. De seguida, calculou-se o tempo médio de ciclo e a 

quantidade máxima de ciclos por turno, tendo em conta os diferentes tempos de operação e o mix de 

tratamentos (percentagem de cada tipo de tratamento) e de calibres (quantidade por lote) registado 

desde o início do ano 2017. Assim, com estes valores, procedeu-se ao cálculo da capacidade instalada 

(222,46 milhares de rolhas/hora). 

Posteriormente, foi calculada uma nova capacidade tendo em conta a disponibilidade do setor. Deste 

modo, foram consideradas as paragens programadas para pausas (almoço/lanche) e limpeza, tanto 

das pistolas de injeção de tratamento (que abastecem o produto à máquina), como do tambor das 

máquinas, de onde resulta uma capacidade produtiva de 190,95 milhares de rolhas/hora.   

 Embalagem 

Como se pode verificar pelos anexos E e F, a capacidade da Embalagem foi calculada tendo por base 

medições de tempo de ciclo entre sacos embalados. Foram efetuadas medições de vários calibres e 

estes foram agrupados em dois tipos: os de Espumosos e os de Vinho. De seguida, após a análise dos 

registos de produção existentes do ano de 2017, calculou-se o rácio de produção Espumosos/Vinho 

tendo como objetivo obter uma média ponderada do tempo de ciclo por saco produzido, bem como da 

quantidade de rolhas produzidas, por unidade de tempo. Assim, calculou-se a capacidade instalada 

para as duas linhas da embalagem, tendo em consideração que a linha 1 opera em 3 turnos, e a linha 

2 apenas em 2 turnos. Consequentemente, obtém-se uma capacidade teórica de 238,44 milhares de 

rolhas/hora (anexo G).  
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Efetuou-se, também, uma análise aos tempos de setup (troca de encomenda e troca de contentor) em 

ambas as secções, recorrendo a medições no chão de fábrica. Assim, a capacidade produtiva de cada 

linha foi calculada partindo do tempo de operação, onde são tidas em conta todas as paragens 

programadas por turno (almoço, lanche, reunião de turno e troca de bobine de filme). Após um estudo 

para a determinação da quantidade média de rolhas por contentor e ainda da frequência média de 

trocas de encomenda, calculou-se o número de ciclos que é possível realizar no tempo de operação 

em cada linha e, consequentemente, a sua capacidade de produção efetiva. Posto isto, tendo em conta 

as paragens programadas, verifica-se uma capacidade produtiva na Embalagem de 132,98 milhares 

de rolhas/hora (anexo G). 

 Análise Global das Capacidades 

O estudo das capacidades produtivas até aqui realizado teve em conta a disponibilidade dos 

equipamentos, com a contabilização das paragens programadas em cada setor. No entanto, o 

acompanhamento diário do chão de fábrica, permite concluir que se verifica alguma variabilidade nos 

tempos de paragem em todos os setores e, para além disso, ocorrem encravamentos de máquinas, 

bem como perdas de qualidade (defeitos de Marcação/Tratamento ou sacos defeituosos, por exemplo). 

Portanto, decidiu-se junto dos responsáveis da fábrica, que seria apropriado aplicar uma taxa de 

eficiência operacional de 85% a cada etapa, com o objetivo de contabilizar perdas relacionadas com 

desempenho e qualidade nos processos, conforme se pode verificar pela tabela 5. 

Tabela 5 - Capacidades dos processos da EQD 

 
Marcação Tratamento Embalagem 

Capacidade instalada (ML/dia) 6855,305 5339,0794 5722,56 

Capacidade instalada (ML/hora) 285,64 222,46 238,44 

Disponibilidade (%) 93% 86% 56% 

Capacidade com paragens programadas (ML/dia) 6369,32 4582,71 3191,52 

Capacidade com paragens programadas (ML/hora) 265,39 190,95 132,98 

Taxa de Eficiência (Desempenho | Qualidade) 85% 85% 85% 

Capacidade efetiva (ML/dia) 5413,92 3895,30 2712,79 

Capacidade efetiva (ML/hora) 225,58 162,30 113,03 

Da análise da tabela 5, é possível inferir que a Marcação é, manifestamente, a etapa onde se verifica 

maior capacidade, tanto instalada, como efetiva. Por outro lado, o processo de Embalagem é o que 

apresenta menor capacidade efetiva. Deste modo, um aumento do nível de produção nesta etapa 

poderá desencadear o aumento da produtividade geral da EQD. Note-se que, a capacidade efetiva da 

Embalagem é de 2712,79 ML/dia (equivalente a 113 ML/hora), para um objetivo de produção de 2800 

ML/dia (117 ML/hora), o que nos permite concluir, com esta primeira análise, que a Embalagem é a 

etapa que restringe a produtividade da EQD. É também importante referir que a Equipar Distribuição 

tem um sistema de produção auto limitante, na medida em que a Embalagem fornece contentores 

vazios à Marcação, depois de processados, para estes armazenarem as rolhas marcadas que seguirão 

para o Tratamento. Se este fluxo for quebrado, a produtividade da Marcação é diretamente afetada. 
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4.1.2. Análise do estado atual: Value Stream Mapping 

A construção do VSM surge com o objetivo de fazer uma análise de todas as etapas que constituem a 

Equipar Distribuição, fundamentada através da recolha e tratamento de dados reais de produção, a fim 

de ser possível a análise do estado atual de cada processo produtivo e a identificação de potenciais 

problemas ou desperdícios. Deste modo, definiu-se como processo produtivo qualquer conjunto de 

atividades realizadas pelos operadores, com o objetivo de modificar, direta ou indiretamente, as 

propriedades do produto em vias de fabrico (Ibarz & Barbosa-Canovas, 2002). 

O VSM encontra-se representado no anexo H. Para iniciar a sua construção foi necessário fazer um 

levantamento de todos os fluxos de informação relevantes, para além dos fluxos de materiais. 

Previamente ao estudo dos processos foi feita uma análise ao abastecimento da EQD. Fez-se um 

acompanhamento ao abastecedor durante um turno completo, tendo como objetivo perceber qual o 

tempo médio necessário para que este se desloque à unidade AGLO e regresse à EQD com o comboio 

logístico abastecido, o que se concluiu ser de aproximadamente 10 minutos por viagem.   

Para a construção do VSM foi também essencial o cálculo de diversas métricas, entre as quais, o Takt 

Time (equação 3), isto é, o ritmo de produção exigido pelo mercado, dado o tempo disponível.  

                                                                   𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎
 (𝑠𝑒𝑔 𝑀𝐿)⁄                                                (3) 

Para o cálculo do Takt Time utilizou-se o valor de vendas orçamentado pelo departamento de logística 

para o ano de 2018, como representativo da procura do mercado, o que se traduz em 2,8 milhões de 

rolhas/dia. Assim, o Takt Time em segundos por milhares de rolhas é: 

                                                                  𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
3600 × 24

2800
= 30,86 (𝑠𝑒𝑔 𝑀𝐿)                                               (4)⁄  

De seguida calculou-se o tempo de ciclo teórico, ou seja, os segundos necessários para se processar 

mil rolhas, sem qualquer tipo de paragem (equação 6). Deste modo, foi utilizada a capacidade instalada 

(o que representa a capacidade teórica) apresentada na tabela 5 da secção anterior. Os tempos de 

ciclo teóricos de cada processo encontram-se representados na tabela 6.  

                                 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
3600

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝐿 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ )
(𝑠𝑒𝑔 𝑀𝐿⁄ )                            (6) 

Tabela 6 - Tempos de ciclo teóricos (seg/ML) 

Processo Capacidade Teórica 
(ML/hora) 

Tempo de Ciclo 
Teórico (seg/ML) 

Marcação 285,64 12,60 

Tratamento 222,46 16,18 

Embalagem 238,44 15,10 

 

Tendo o tempo de ciclo teórico, procedeu-se ao cálculo do tempo de ciclo atual. Este representa, 

efetivamente, os segundos necessários para que cada processo produza mil rolhas, pois, o seu cálculo 
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(equação 8) tem como inputs a quantidade total processada em cada etapa, para um determinado 

número de horas efetivamente trabalhadas, obtendo-se, deste modo, a produção horária (equação 7).    

                                      𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 (𝑀𝐿 ℎ𝑜𝑟𝑎)                                 (7)⁄  

                                             𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 =
3600

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎
 (𝑠𝑒𝑔 𝑀𝐿⁄ )                                               (8) 

O cálculo da produção horária foi feito com recurso a um levantamento das quantidades efetivamente 

processadas em cada etapa, sem recorrer a trabalho suplementar (sábados), durante 60 dias, 

correspondentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Para o cálculo das horas de 

trabalho efetivo foram retiradas as pausas para almoço, lanche, limpeza e manutenção, não 

contabilizando as paragens para realização de setup, nem micro paragens. As horas de trabalho efetivo 

variam consoante o processo pois, dependendo da etapa em questão, o tempo de limpeza e 

manutenção difere. Por outro lado, existem atividades que dependem exclusivamente do operador, 

sendo que nestas, as pausas para almoço/lanche têm um impacto maior. Note-se que, tal como referido 

anteriormente (secção 2.2.2.1) a Marcação opera nos turnos 2 e 3, no entanto, no turno 1 trabalha 

apenas em caso de necessidade. Compararam-se os registos de produção utilizados (60 dias set-out-

nov 2017) com 60 dias úteis de produção nos meses maio, junho e julho de 2017 (período de tempo 

em que a Marcação operava exclusivamente nos turnos 2 e 3). Desta análise, conclui-se que o 

acréscimo de produção com a utilização parcial do turno 1 é de aproximadamente 8%. Deste modo, 

assumiu-se nas horas de trabalho efetivo, que a Marcação opera em 2,08 turnos, considerando-se 

assim, as horas adicionais com a utilização eventual do turno 1.  

Na tabela 7 estão presentes os tempos de ciclo atuais de cada um dos processos, bem como os inputs 

necessários para o cálculo do tempo de ciclo.  

Tabela 7 - Tempos de ciclo atuais (seg/ML) 

Processo Quantidade 
Processada 
(ML / 60 dias) 

Tempo de 
Operação 
(horas/dia) 

Tempo de 
Operação 

(horas / 60 dias) 

Produção 
Horária 

(ML/hora) 

Tempo de 
Ciclo Atual 

(seg/ML) 

Marcação 138 997,78 15,60 936,00 148,50 24,24 

Tratamento 141 461,17 20,61 1 236,60 114,40 31,47 

Embalagem 140 054,81 20,94 1 256,40 111,47 32,29 

A Equipar encontra-se numa fase de implementação de um sistema integrado de controlo de produção, 

que permitirá ter acesso a todos os dados de produção em tempo real, denominado de Manufacturing 

Execution System. No entanto, esta implementação ainda não teve início na EQD, deste modo, como 

a maioria das paragens e improdutividades não é registada pelos operadores, não é possível calcular 

com clareza o OEE de cada processo. Posto isto, calculou-se a Eficiência de desempenho de cada 

etapa (equação 9) recorrendo à taxa de operação líquida (equação 10) e à taxa de velocidade de 

operação (equação 11) de cada processo (Singh et al., 2013). As eficiências, bem como os inputs para 

o seu cálculo, encontram-se representadas na tabela 8. 

                    𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = 𝑇𝑎𝑥̅𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 × 𝑇𝑎𝑥̅𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜                    (9)  
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                                                    𝑇𝑎𝑥̅𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜
                                               (10) 

                                             𝑇𝑎𝑥̅𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙
                                 (11) 

Tabela 8 - Eficiências dos processos 

Processo Taxa de operação 
líquida 

Taxa de velocidade 
de operação 

Eficiência (%) 

Marcação 16,64

15,60
= 1,17 

12,60

24,24
= 0,52 

55 

Tratamento 24

20,61
= 1,16 

16,18

31,47
= 0,51 

60 

Embalagem 24

20,94
= 1,15 

15,10

32,29
= 0,47 

54 

Por fim, procedeu-se ao cálculo do Lead Time. É importante referir que o sistema de funcionamento da 

Equipar Distribuição não segue uma política de First In First Out. Isto acontece, não só porque existem 

produtos que, pelo revestimento, marcação e/ou tratamento a que foram sujeitos, têm tempos de 

estabilização diferentes, mas, também, porque tendo em conta a urgência de cada encomenda, 

determinados cestos/contentores são considerados como prioritários a serem processados, em 

detrimento de outros. Deste modo, o Lead Time do sistema foi calculado recorrendo aos valores médios 

de WIP antes de cada processo. Estes valores foram obtidos com recurso a um levantamento de stocks 

intermédios realizado mensalmente pelo responsável da EQD, desde janeiro até setembro de 2017. 

Assim, conforme se pode verificar na tabela 9, o Lead Time é obtido em horas, dividindo o WIP antes 

de cada processo pelo respetivo tempo de ciclo atual. 

Tabela 9 - Lead Time médio entre processos 

WIP – Zona 
Inventariada 

Próximo 
processo 

Quantidade 
média 

disponível (ML) 

Tempo de 
ciclo atual 
(seg/ML) 

Lead 
time 

(horas) 

Lead time 
(turnos) 

Inventário com 
destino EQD 

Marcação 2 004,13 24,24 13,50 1,86 

Inventário intermédio 
MRC-TRA 

Tratamento 744,76 31,47 6,51 0,91 

Inventário intermédio 
TRA-EMB 

Embalagem 1 165,01 32,29 10,45 1,50 

Note-se que, relativamente ao inventário com destino EQD, apesar de este ter sido considerado como 

inventário a aguardar Marcação no cálculo do Lead Time, tal como referido anteriormente e 

representado no fluxograma da figura 6, parte das rolhas não sofrem o processo de Marcação, podendo 

assim existir inventário que seguirá diretamente para o processo de Tratamento. Para além disso, parte 

deste inventário não é necessário para o cumprimento do plano de produção da EQD, consistindo em 

artigos que foram produzidos em excesso, anteriormente, pelas unidades fornecedoras da Equipar 

Distribuição e que aguardam uma decisão por parte dos responsáveis de produção. 
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 Análise global do VSM 

Tal como se constatou na secção anterior, a Marcação é tanto do ponto de vista teórico, como 

observando o tempo de ciclo real, o processo com maior capacidade produtiva, apresentando-se 

sempre com o tempo de ciclo mais baixo dos três processos, apesar de possuir uma eficiência de 55%.  

Os processos de Tratamento e Embalagem têm tempos de ciclo reais de 31,47 seg/ML e 32,29 seg/ML 

respetivamente, tendo, portanto, um tempo de ciclo superior ao takt time exigido pelo mercado, o que 

mais uma vez reflete a existência de uma restrição de processo. Analisando os tempos de ciclo teóricos, 

verifica-se que a Embalagem tem um tempo de ciclo ligeiramente inferior ao Tratamento, o que é 

invertido quando se observam os tempos de ciclo reais. Aqui, a Embalagem apresenta menor eficiência 

(54%) e maior tempo de ciclo (32,29 seg/ML). Deste modo, tal como na secção anterior, também neste 

estudo a Embalagem se apresenta como o processo mais crítico do sistema. O tempo de ciclo atual 

apresenta uma grande discrepância comparativamente ao tempo de ciclo teórico, pelo facto deste 

último não ter em consideração qualquer tipo de paragem, tanto programadas, como micro-paragens 

ou simplesmente perdas por improdutividade causadas pela ineficiência das máquinas e/ou dos 

operadores. 

Fazendo uma análise geral, pode-se concluir que os processos que acrescentam valor ao produto 

somam um total de 88 segundos para um Lead time de produção de 30,46 horas (equivalente a 1,42 

dias).  

4.1.3. Realidade Industrial  

Após realizado um estudo teórico das capacidades e contruído o VSM da Equipar Distribuição, importa 

agora confirmar as conclusões até aqui obtidas com outros dados que refletem a realidade industrial 

da EQD. Dado que nas secções anteriores (4.1.1 e 4.1.2) ficou demonstrado que a Marcação não é 

restritiva no que diz respeito ao fluxo da EQD, nesta secção serão apenas analisados dados 

respeitantes aos processos de Tratamento e Embalagem. Assim, é feita uma análise da quantidade de 

WIP antes de cada um dos processos e ainda da percentagem de produção em dias não úteis, realizada 

em cada etapa.  

 WIP Marcação – Tratamento e Tratamento - Embalagem   

Na figura 19 pode-se observar a quantidade de Work-in-Process na zona de inventário intermédio 

Marcação-Tratamento (MRC-TRA) e Tratamento-Embalagem (TRA-EMB) desde janeiro até setembro 

de 2017. O gráfico da figura 19 foi construído com base nos registos de inventário realizados 

mensalmente pelos responsáveis de produção. Note-se que, nesta análise não é contabilizado o mês 

de agosto, pois neste período a fábrica não opera a tempo inteiro.  
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Figura 19 - WIP Equipar Distribuição jan-set 2017 (ML) 

Da análise da figura 19, é possível concluir que em sete dos oito meses analisados (88%), o processo 

de Embalagem tem mais inventário para ser processado, comparativamente com o processo de 

Tratamento. Da análise dos valores registados nos oito meses, verifica-se que a zona de inventário 

intermédio TRA-EMB tem em média mais 420 mil rolhas. Recorrendo ao tempo de ciclo da Embalagem 

(32,29 seg/ML), calculado na secção anterior, conclui-se que, em média, a Embalagem tem mais 3,8 

horas de stock para ser processado do que o Tratamento. Note-se, ainda, que desde o mês de abril a 

Embalagem opera a 3 turnos, enquanto que o Tratamento apenas iniciou a operação a 3 turnos no mês 

de setembro.    

 Alocação de recursos em dias não úteis  

O gráfico da figura 20 representa a quantidade processada em dias não úteis (sábados) em cada etapa, 

desde janeiro a setembro de 2017. Não fazendo parte do horário normal de trabalho, nestes dias, a 

quantidade de operadores depende da sua disponibilidade. No entanto, estes são convocados e 

alocados às etapas que apresentam maior necessidade, para que seja possível garantir um fluxo 

contínuo e cumprir com as datas de produção e entrega planeadas.   

 

Figura 20 - Quantidade processada em dias não úteis jan-set 2017 (ML) 
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Na figura 20, pode-se observar que da quantidade total processada ao sábado, 53% foi realizada na 

Embalagem (25 955 ML), enquanto que 47% corresponde ao processo de Tratamento (22 942 ML). 

Adicionalmente, verifica-se que em 71% dos dias analisados (22/31), a Embalagem processou mais 

quantidade do que o Tratamento, o que indica que, apesar de ambas as etapas terem trabalhado, os 

recursos foram alocados em maior número ou durante mais tempo na Embalagem, por ser o processo 

que se apresentava mais necessitado.  

Com esta secção é possível confirmar que o processo de Embalagem é, de facto, o mais problemático, 

pois para além de ter mais inventário a aguardar processamento, é ainda a etapa responsável por mais 

horas de operação em horário suplementar.  

4.1.4. Conclusão da secção 4.1: Identificação da restrição 

Nesta secção cumpriu-se com o primeiro passo da Teoria das Restrições, que tem como objetivo a 

identificação da restrição (Goldratt & Cox, 1992). 

Inicialmente, procedeu-se ao cálculo das capacidades teóricas de cada uma das etapas, bem como 

das suas capacidades efetivas, tendo em conta a eficiência operacional do sistema. Aqui, concluiu-se 

que o processo com capacidade efetiva mais baixa é a Embalagem, apresentando capacidade para 

processar aproximadamente 2,7 milhões de rolhas por dia (equivalente a 113 ML/hora). 

De seguida, contruiu-se o VSM da Equipar Distribuição, onde se concluiu, igualmente, que a 

Embalagem é o processo mais crítico do sistema. Esta etapa apresenta um tempo de ciclo de 32,29 

seg/ML, sendo superior ao takt time exigido pela procura do mercado, de 30,86 seg/ML. 

Por fim, confirmou-se que o processo de Embalagem é, efetivamente, a restrição que limita o fluxo da 

EQD. A Embalagem é a etapa com mais WIP acumulado, sendo ainda a que necessita, 

maioritariamente, de trabalho em horas extraordinárias. 

4.2. Explorar a restrição – Propostas de melhoria 

Tendo a restrição do sistema identificada, importa agora explorá-la da melhor forma possível. Deste 

modo, numa primeira fase são identificadas e analisadas as principais causas para a baixa 

produtividade da Embalagem (secção 4.2.1), desenvolvendo um processo de “Root Cause Analysis” 

(RCA), recorrendo a um diagrama de Ishikawa, já que este é útil para a identificação de causas para 

os problemas, na medida em que as representa de forma apelativa e esquemática. Nas secções 

subsequentes, são apresentadas as melhorias implementadas e propostas para explorar a restrição. 

Note-se que, nesta etapa é importante a compreensão do processo, explicado detalhadamente na 

secção 2.2.2.1. 

4.2.1. Root Cause Analyisis (RCA)  

Esta secção tem como objetivo a identificação de todas as fontes de desperdício e variabilidade, que 

fazem com que o processo de Embalagem apresente baixa produtividade (Ishikawa, 1990). Desta 

forma, construiu-se o diagrama de Ishikawa representado na figura 21. A construção do diagrama foi 

suportada pela observação e acompanhamento dos processos durante várias semanas. 

Adicionalmente, foram recolhidos inputs por parte do responsável da Equipar Distribuição, bem como 
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dos operadores da Embalagem. Estes foram essenciais, devido à experiência e contacto diário com os 

problemas e fontes de desperdício recorrentes no seu setor.  

Figura 21 - Diagrama de Ishikawa: Baixa Produtividade da Embalagem 

Das causas mencionadas no diagrama, as que foram identificadas como mais críticas, tanto no 

acompanhamento diário realizado, como pelo responsável de produção, foram os reduzidos tempos de 

ciclo das máquinas de embalar, os elevados desperdícios causados pelas constantes trocas de 

encomenda e de contentores e ainda falhas de gestão visual e 5S. Deste modo, estes são apontados 

como os principais focos de preocupação, sendo detalhadamente analisados, para que se consiga 

resolver a restrição identificada. 

 Tempos de ciclo entre saco   

Na tabela 10 podem-se observar os tempos de ciclo médios e as respetivas cadências para cada uma 

das linhas do processo de Embalagem. Os valores presentes na tabela resultam das medições 

efetuadas para o cálculo das capacidades dos setores (secção 4.1.1), presentes nos anexos E e F. 

Após análise dos valores obtidos, é possível concluir que existe uma discrepância no tempo de ciclo 

para embalar rolhas do tipo Espumosos comparativamente com rolhas do tipo Vinho (+1,88 segundos, 

-8,99 unidades/segundo; +2,28 segundos, -4,51 unidades/segundo, nas linhas 1 e 2, respetivamente). 

Para além disso, verifica-se ainda uma diferença de 3,9 segundos (equivalente a 6,9 

unidades/segundo) no tempo de ciclo médio da linha 1 comparativamente com a linha 2, sendo que 

esta última é mais lenta.  
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Tabela 10 – Resumo dos tempos de ciclo e cadências da Embalagem 

 
Linha 1  Linha 2 

Tempo de ciclo médio (seg): ESP  25,88 29,00 

Cadência média (und/seg): ESP  37,73 33,08 

Tempo de ciclo médio (seg): VIN  23,00 26,73 

Cadência média (und/seg): VIN  46,29 37,59 

Tempo de ciclo médio (seg)  23,83 27,73 

Cadência média (und/seg)  32,50 35,60 

Tendo em conta as observações efetuadas, é importante compreender o porquê de existir esta 

discrepância nas cadências, tanto por tipologia de rolha, como de uma linha para outra, a fim de se 

tentar suavizar este problema e diminuir o tempo de ciclo das linhas. Esta análise será realizada na 

secção 4.2.2. 

 Desperdícios causados pelas trocas de encomenda/contentores 

Como explicado anteriormente na descrição do processo, a Embalagem sofre constantes paragens no 

tempo de produção. Estas ocorrem tanto para troca dos contentores que abastecem a máquina de 

contar, como para troca de encomenda, sempre que surge a necessidade de trocar de referência, 

independentemente do tipo de rolha ou cliente. Estas paragens são apontadas pelos operadores como 

uma das principais causas de improdutividade, o que foi confirmado pelo estudo realizado, dado que 

na linha 1 as paragens equivalem a 2,39 horas/turno (aproximadamente 34% do tempo de operação 

disponível), enquanto que na linha 2 representam 2,76 horas/turno (aproximadamente 39% do tempo 

de operação disponível), conforme se pode verificar no anexo G. 

Na tabela 11 encontram-se representados os tempos médios de paragem que causam as principais 

improdutividades. A troca de contentor demora aproximadamente 1,57 minutos. Esta é uma tarefa 

praticamente sempre realizada pela operadora que se encontra no tapete de escolha, o que obriga à 

paragem da produção. Para além disso, um contentor é consumido em aproximadamente 7,49 minutos 

na linha 1 e 8,95 minutos na linha 2, o que é indicativo de paragens constantes para trocas de contentor. 

Relativamente às trocas de encomenda, realizou-se um estudo com base nos registos de produção do 

ano 2017, com o objetivo de analisar com que frequência existem trocas de encomenda, o que se 

concluiu ser de 3,86 e 3,27 contentores nas linhas 1 e 2, respetivamente. Dado que em média trocar 

de encomenda demora cerca de 8,98 minutos na linha 1 e 13,95 minutos na linha 2, é agora possível 

compreender as causas dos elevados tempos de paragem na Embalagem.   

Tabela 11 - Setups Embalagem 

 
Linha 1  Linha 2 

Tempo médio para troca de contentor (minutos) 1,57 

Tempo médio para troca de encomenda (minutos) 8,98 13,95 

Frequência de trocas de encomenda (nº de contentores) 3,86 3,27 
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Na figura 22 encontra-se representado um diagrama de esparguete, um método simples e intuitivo para 

expor desperdícios com movimentações (Ferreira & Azevedo, 2015). Neste diagrama, podem-se 

verificar as principais deslocações dos operadores da Embalagem, para procederem às trocas de 

contentores, bem como de encomenda. As distâncias percorridas explicam o facto de a linha 2 demorar 

em média mais 5 minutos para trocar de encomenda comparativamente com a linha 1, pois os 

operadores da segunda linha têm que percorrer mais 54 metros ((40 – 13) x 2), desde o posto de 

Embalagem até à zona de inventário intermédio, e vice-versa. O computador para o registo informático 

das paletes está também deslocado a 18 metros da 2ª linha de Embalagem. Apenas o porta-paletes 

(necessário sempre que o empilhador não está disponível) se encontra equidistante.  

 

Figura 22 - Diagrama de Esparguete: Deslocações dos operadores Embalagem (metros) 

Com base nas observações diárias do processo e no estudo efetuado, é possível concluir que as 

atividades de setup não se encontram normalizadas e carecem de melhorias, sendo que seria uma 

mais valia conseguir reduzir o tempo de paragem que os setups implicam. Deste modo, os setups da 

Embalagem devem ser sujeitos a um estudo aprofundado, para que seja possível sugerir uma proposta 

de melhoria. Este estudo será feito, posteriormente, na secção 4.2.3. 

 Falhas de 5S e gestão visual na identificação dos contentores 

A identificação do produto em vias de fabrico, contido nos contentores, apresenta algumas lacunas 

relativas à inexistência de gestão visual, bem como oportunidades de aplicação dos 5S. Grande parte 

dos contentores da EQD não possuem qualquer tipo de suporte para as etiquetas de identificação do 

produto, sendo estas frequentemente coladas com fita adesiva, conforme a figura 23, o que cria 

sujidade e desperdícios desnecessários. Para além disso, as etiquetas são coladas na frente dos 

contentores ou, caso tenham o suporte metálico, este também se encontra aparafusado no lado frontal 

do contentor.  

A: Distância operador linha 1 - Inventário intermédio; B: Distância operador linha 2 - Inventário 
intermédio; C: Distância operador linha 2 - registo informático paletes; D: Porta-paletes 

Figura 23 - Falhas de 5S e gestão visual: identificação dos contentores 
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No entanto, como os contentores têm 1,27 metros de comprimento e 1,07 metros de largura, estes são 

organizados de lado, por motivos de espaço, no inventário intermédio Tratamento-Embalagem. Como 

se pode verificar na figura 23, isto faz com que o operador da Embalagem perca mais tempo a identificar 

o produto contido nos contentores antes de decidir quais transportar. Isto porque o operador tem que 

olhar para dentro de cada contentor, para distinguir as encomendas, o que pode induzir em erro, pelo 

facto de existirem rolhas para o mesmo cliente, com a mesma marca, mas com calibres ligeiramente 

diferentes, podendo provocar misturas. Outra falha presente na identificação dos contentores prende-

se com a falta de gestão visual nas etiquetas, sendo que todas elas são iguais (cor e forma), variando 

apenas a informação escrita pelos operadores.  

Pode-se então concluir que, para tornar o processo de identificação dos contentores mais fácil e 

eficiente, estes carecem de uma nova forma de identificação, eficaz, tornando mais rápido o 

reconhecimento pelo operador, eliminando desperdícios, sujidade e prevenindo misturas de rolhas. 

Uma análise detalhada será feita, posteriormente, na secção 4.2.4. 

4.2.2. Melhoria do tempo de ciclo: Troca das máquinas de contar 

Com o objetivo de melhorar o tempo de ciclo entre sacos embalados e, consequentemente, da 

Embalagem, foi efetuado um estudo às máquinas de contar, precedentes das máquinas de embalar. 

Realizou-se esta análise na tentativa de perceber se as máquinas de contar estavam a restringir a 

cadência das máquinas de embalar. Isto porque, como descrito na secção anterior, a linha 1 tem um 

tempo de ciclo inferior ao da linha 2, no entanto, a máquina de contar da linha 1, de 24 canais (MCE-

24), é aparentemente mais lenta, comparativamente com a da linha 2, de 48 canais (MCE-48), como 

se pode verificar na figura 24 (à esquerda: MCE-24; à direita: MCE-48).  

O estudo efetuado às máquinas de contar consistiu na análise dos tempos de ciclo e nas respetivas 

cadências para três tipos de rolhas: calibre pequeno (38x23 mm), calibre intermédio (44x23,5 mm) e 

calibre grande (47x29,5 mm). Note-se que, inicialmente, as rolhas são abastecidas nas moegas 

(reservatório de aço inoxidável localizado na parte superior da máquina) e entram para os canais, 

consoante quantidade de rolhas pretendida por saco (tempo de espera) e, posteriormente, passam 

pelos canais que as transportam para o tapete de escolha (tempo contagem). A soma dos dois tempos 

consiste no tempo de ciclo. 

Figura 24 - Máquinas de contar MCE-24 e MCE-48 
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Tabela 12 – Análise das máquinas de contar 

  
38x23 mm 
1000 und 

44x23,5 mm 
1000 und 

47x29,5 mm 
750 und 

Máquina de contar 
MCE-24 

Dimensões: (1640 
mm – 755 mm – 

1650 mm) 

Tempo espera (seg) 14,00 15,30 11,00 

Tempo contagem (seg) 12,50 15,00 23,50 

Tempo ciclo (seg) 26,50 30,30 34,50 

Cadência (und/seg) 37,74 33,00 21,74 

Máquina de contar 
MCE-48 

Dimensões: (1800 
mm – 1080 mm – 

2200 mm) 

Tempo espera (seg) 7,57 7,90 5,30 

Tempo contagem (seg) 6,83 7,70 9,90 

Tempo ciclo (seg) 14,40 15,60 15,20 

Cadência (und/seg) 69,42 64,10 49,39 

Rácio (MCE - 48 / 
MCE - 24) 

Tempo espera (%) 54 52 48 

Tempo contagem (%) 55 51 42 

Tempo ciclo (%) 54 51 44 

Como se pode verificar na tabela 12, foi possível concluir que, tal como esperado, a máquina de contar 

MCE-48 tem um tempo de ciclo de aproximadamente 50% comparativamente com o da máquina MCE-

24. Note-se que, nas rolhas de maior calibre esta diferença tem ainda mais impacto, chegando a atingir 

um rácio de 44% nas rolhas do tipo Espumosos (47x29,5 mm). 

Após este estudo decidiu-se, em conjunto com o responsável da Equipar Distribuição e Diretor 

Industrial, que se deveriam trocar as máquinas de contar, pois a MCE-24 estava na linha 1, juntamente 

com a máquina de embalar mais produtiva, podendo estar a ser uma restrição para o fluxo desta última 

e, consequentemente, de toda a linha. Após tomada esta decisão, foi necessário, em conjunto com a 

equipa de manutenção, ajustar a velocidade do tapete elevatório que abastece a moega, pois na linha 

1, este tinha uma velocidade inferior ao da máquina de contar e, consequentemente, a moega estava 

frequentemente vazia. Após estas correções, foram novamente efetuadas medições, para se obter os 

novos tempos de ciclo entre saco embalado (ver anexos I e J). Um resumo dos resultados obtidos 

encontra-se presente na tabela 13. 
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Tabela 13 - Novos tempos de ciclo Embalagem 

   

Antes Depois Variação 

 

Linha 1 

Tempo de ciclo médio ESP (seg/saco) 

 

24,88 16,58 -33% 

Cadência média ESP (und/seg)  37,73 55,07 46% 

Tempo de ciclo médio VIN (seg/saco) 23,00 15,83 -31% 

Cadência média VIN (und/seg) 46,29 63,60 37% 

Tempo de ciclo médio (seg/saco) 23,83 16,17 -32% 

Cadência média (und/seg) 42,50 59,83 41% 

 

Linha 2 

Tempo de ciclo médio ESP (seg/saco) 29,00 35,40 22% 

Cadência média ESP (und/seg) 33,08 24,77 -25% 

Tempo de ciclo médio VIN (seg/saco) 26,73 30,35 14% 

Cadência média VIN (und/seg) 37,59 33,38 -11% 

Tempo de ciclo médio (seg/saco) 27,73 32,59 18% 

Cadência média (und/seg) 35,60 29,57 -17% 

Setor Tempo de ciclo (seg/saco) 15,15 12,15 -20% 

Cadência (und/seg) 66,23 79,54 20% 

Na tabela 13 pode-se observar que o tempo de ciclo, tanto para rolhas do tipo Espumosos, como para 

rolhas de Vinho diminuiu na linha 1, o que provocou um aumento da sua cadência. Na linha 2 a troca 

das máquinas de contar teve o efeito contrário, já que o tempo de ciclo aumentou. No entanto, 

considerando o tempo de operação de cada uma das linhas, pode-se verificar que o tempo de ciclo do 

setor e a respetiva cadência melhoraram, aproximadamente, 20%. Deste modo, esta mudança teve 

como consequências a diminuição do tempo de ciclo em 3 segundos por saco e um aumento na 

cadência em 13,3 unidades por segundo. Assim, pode-se concluir que capacidade de produção efetiva 

da Embalagem (calculada na secção 4.1.1) passou de 113 ML/hora para, aproximadamente, 126 

ML/hora, representando um aumento de 12%, pois a máquina MCE-24 estava a restringir o fluxo da 

linha mais produtiva.  

4.2.3. Proposta de melhoria para o tempo de setup: Método de trabalho normalizado 

Com o objetivo de apresentar propostas de melhoria para reduzir os tempos de setup, foi realizado um 

estudo detalhado à linha de Embalagem 1, observando e cronometrando as tarefas constituintes dos 

dois tipos de setups (tipo 1: troca de encomenda; tipo 2: troca de contentor). Este estudo foi efetuado 

com base na metodologia SMED de 4 passos, adequada a este tipo de problemas.  

 Passos 1 e 2 – Mapeamento do processo de setup e classificação das atividades de setup 

em internas ou externas  

Na figura 25 estão representados os dois primeiros passos da metodologia SMED. Deste modo, após 

identificadas todas as atividades constituintes dos processos de setup, foram realizadas várias 

medições no chão de fábrica, no sentido de obter uma estimativa do tempo necessário à execução de 

cada atividade, registando qual dos operadores a executa. Para além disso, foram identificados os 

desperdícios inerentes a cada atividade e as próprias atividades foram classificadas em 

internas/externas. 



49 

 

Note-se que, todas as atividades necessitam de pelo menos um operador para serem levadas a cabo, 

no entanto, para a linha estar em funcionamento constante, são necessários os dois operadores. Assim, 

todas as atividades são realizadas com a linha parada, sendo, portanto, classificadas como atividades 

internas.  

 

Da análise da figura 25, é possível concluir que algumas das atividades são já executadas em paralelo, 

pois o tempo total é superior ao tempo cumulativo. No entanto, existem atividades (trocar contentor ou 

selecionar a encomenda seguinte, por exemplo) que não se encontram normalizadas, já que são 

realizadas por qualquer um dos operadores. 

Figura 25 - SMED Embalagem: Atividades de setup linha 1 

Tipo Atv: Int/ Ext Tempo (min) Desperdício

1,08

1,50

1,17

1,40

1,83

1,40

1,00

1,25

0,67

2,17

1,33

1,28

4,00

1,58

2,67

6,00

1,83

3,22

2,33

2,50

1,33

1,83

2,45

2,09

1,50

2,00

2,17

2,00

2,00

1,93

4,83

4,67

4,33

2,5

2

3,67

0,83

0,5

1,17

0,83

3,2

2,1

3

2,77

17,18

10,93

Tipo Atv: Int/ Ext Tempo (min) Desperdício

1,5

1,7

1,5

1,67

1,67

1,33

1,67

1,58

Atividade

Atividade Operador

Tipo 2: Troca 

de contentor

Atividade 

Interna

Movimentação e 

Transporte

Atividade 

Interna
Espera

Ativ. Interna

Movimentação

Movimentação

Espera

Atividade 

Interna

Movimentação e 

Transporte

Colar etiquetas

Colar etiquetas

Colar etiquetas

Colar etiquetas

Colar etiquetas

Limpar a máquina de contar

Limpar a máquina de contar

Limpar a máquina de contar

Limpar a máquina de contar

Limpar a máquina de contar

Selecionar a encomenda seguinte, transporte dos contentores eabertura do 1º contentor

Atividade 

Interna

Atividade 

Interna

Atividade 

Interna

Atividade 

Interna

Espera

Espera

Média | Percentagem tempo total

Tirar contentor e despejar 1º saco

Tirar contentor e despejar 1º saco

Tirar contentor e despejar 1º saco

Tirar contentor e despejar 1º saco

Tirar contentor e despejar 1º saco

Registar última palete no sistema e imprimir etiquetas

Registar última palete no sistema e imprimir etiquetas

Registar última palete no sistema e imprimir etiquetas

Registar última palete no sistema e imprimir etiquetas

Registar última palete no sistema e imprimir etiquetas

Verificar desperdícios no detetor metais

Verificar desperdícios no detetor metais

Verificar desperdícios no detetor metais

Verificar desperdícios no detetor metais

Verificar desperdícios no detetor metais

Op.embalagem

Op.embalagem

op.embalagem

Programar máquina 

Programar máquina 

Op.escolha

Op.escolha

Ambos

Op.escolha

Ambos

Op.embalagem

Op.embalagem

Op.embalagem

Op.embalagem

Op.embalagem

Op.escolha

Op.escolha

Op.escolha

Op.escolha

Selecionar a encomenda seguinte, transporte dos contentores eabertura do 1º contentor

Selecionar a encomenda seguinte, transporte dos contentores eabertura do 1º contentor

Selecionar a encomenda seguinte, transporte dos contentores eabertura do 1º contentor

Selecionar a encomenda seguinte, transporte dos contentores eabertura do 1º contentor

Programar máquina 

Operador

Total 

Total cumulativo

8%

7%

19%

12%

11%

21%

5%

100%

Atividade 

Interna

Identificar e transportar palete incompleta para próxima encomenda Op.embalagem

Média | Percentagem tempo total

Média | Percentagem tempo total

Média | Percentagem tempo total

Média | Percentagem tempo total

Média | Percentagem tempo total

Ambos

Op.embalagem

Op.embalagem

Op.embalagem

Média | Percentagem tempo total 16%

Tipo 1: Troca 

de encomenda

Op.embalagem

Op.escolha

Op.escolha

Movimentação e 

Transporte
Identificar e transportar palete incompleta para próxima encomenda Op.embalagem

Identificar e transportar palete incompleta para próxima encomenda Op.embalagem

Média | Percentagem tempo total

Op.escolha

Ambos

Op.escolha

Ambos

Op.escolha

Op.embalagem

Op.escolha

Op.escolha

Op.escolha

Op.escolha

Op.escolha

Op.embalagem

Op.escolha

Op.escolha

Ambos

Op.embalagem

Média

Trocar contentor

Trocar contentor

Trocar contentor

Trocar contentor

Trocar contentor

Trocar contentor

Trocar contentor



50 

 

As atividades mais morosas são: selecionar a encomenda seguinte, transportar os contentores e 

abertura do 1º contentor (21% do tempo total); verificar desperdícios no detetor de metais (19%); e 

identificar e transportar palete incompleta para a encomenda seguinte (16%).  

 Passos 3 e 4 – Transformar, sempre que possível, as atividades de setup internas em 

externas e agilizar todas as atividades de setup  

Durante o estudo das atividades presentes nas trocas de contentor/encomenda, verificou-se que os 

recursos necessários para a realização das mesmas, como por exemplo, etiquetas ou ferramenta para 

abrir os contentores, já se encontravam organizados e alocados nos sítios mais indicados. Foi também 

concluído, nas secções anteriores, que a linha 2 é a que apresenta menor capacidade produtiva, não 

só por ter um tempo de ciclo teórico superior, mas também porque as trocas de encomenda são mais 

demoradas, pois esta linha está situada mais longe do inventário intermédio e do registo informático 

das paletes. 

No sentido de transformar o maior número de atividades internas em externas e, com isto, conseguir 

eliminar o desperdício inerente aos setups, foi proposto um método de trabalho normalizado, 

documentado num Standard Work, conforme a figura 26. Neste novo método de trabalho, sugeriu-se a 

introdução de um operador, designado de operador logístico, responsável por todas as atividades 

logísticas, até então realizadas com a linha parada. Este operador é essencial na preparação 

antecipada de todos os recursos necessários, para se proceder à troca de encomenda. Na figura 26, 

encontra-se descrito o funcionamento do novo método normalizado de trabalho com 3 operadores, 

onde as respetivas tarefas são alocadas a cada um deles. Seguindo este método, o setup do tipo 2 

(troca de contentor) passa a ser considerado atividade externa, não interferindo com o funcionamento 

da linha. No setup do tipo 1, todas as atividades são também transformadas em atividades externas, 

com exceção da atividade “Limpar a máquina de contar”, com duração média de 1,93 minutos. Esta 

continua a ser executada pela operadora da escolha, com a máquina parada, para garantir um 

funcionamento adequado da linha. 
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Figura 26 - Norma de trabalho Embalagem linha 1  

Para a operacionalização deste método com o número de operadores disponíveis, foi necessário 

verificar se compensaria parar a linha 2, para que o operador da embalagem fosse transferido para a 

linha 1, conforme a figura 27. Os resultados desta análise encontram-se no anexo K e provam que, se 

este método de trabalho for bem executado e implementado nos 3 turnos, é possível reduzir o tempo 

de paragem em 75%, aumentando, consequentemente, o tempo de produção em aproximadamente 

39%. Para além disso, é possível obter um aumento de capacidade de produção efetiva no setor de 

15%, relativamente à melhoria realizada na secção anterior, passando de uma capacidade efetiva de 

126,61 ML/hora para 146,09 ML/hora. Note-se que esta potencial melhoria é conseguida com o 

funcionamento de menos uma máquina e com menos um operador. É importante referir que o operador 

“extra” será alocado à Marcação, sempre que não seja necessário na Embalagem, isto porque diversas 

encomendas, pela sua especificidade, necessitam de ser embaladas na linha 2. Sempre que estes 

casos se verifiquem, o operador regressa à segunda linha de Embalagem.  

Figura 27 - Esquema do novo método de trabalho 

Nº Tarefa OLog Resp

1 OLog

2 OLog

3

OLog; 

OEsc; 

OEmb

4
OLog; 

OEmb

5
OEsc; 

OEmb

6 OLog

7
OLog; 

OEmb

OEmb

Objectivo e campo de aplicação: Eliminar os tempos de paragem para troca de contentores e reduzir os tempos de paragem entre encomendas na linha 1

 OLog decide, antecipadamente, qual a próxima encomenda a embalar com base na quantidade de contentores 

disponíveis e/ou na urgência da encomenda; 

OLog transporta, antecipadamente, os contentores da encomenda seguinte e, caso exista, a palete incompleta para 

junto do posto da embalagem 

Quando termina a encomenda : O OLog abastece a contadora com as unidades do detetor de metais que cairam para 

desperdício. De seguida a OEsc limpa a contadora para que se inicie a nova encomenda. Simultaneamente, o OEmb 

regista a ultima palete no ficheiro dos registos e imprime/cola as respetivas etiquetas

Descrição da tarefa

3 operadores: Operadora da escolha (OEsc), Operador da embalagem (OEmb) e Operador Logístico (OLog)

NORMA - Embalagem001 - 3PAX

Unidade Industrial EQUIPAR Sector/ Máquina
EQD: Embalagem Linha 

1
IT.EQ.IND.draft

OLog abastece a contadora com o primeiro contentor da nova encomenda. OEmb programa a máquina de embalar para 

a nova encomenda;

Durante a produção, o OLog abastece a contadora sempre que o contentor estiver vazio, mas antes que a moega 

também fique vazia (produção parada)

Sempre que uma palete é finalizada, o OLog regista a palete no ficheiro dos registos e imprime /"pica" as etiquetas; O 

OEmb cola as etiquetas na palete;

Produção

Nota: A tarefa nº7 deve ser realizada pelo OEmb sempre que se trate da última palete da encomenda;
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4.2.4. Propostas de melhoria 5S e gestão visual na identificação de contentores 

De forma a colmatar as falhas de gestão visual e 5S identificadas na secção 4.2.1, foram sugeridas 

várias propostas de melhoria. Como referido anteriormente, um dos problemas é o facto de grande 

parte das etiquetas que identificam o produto contido nos contentores serem coladas com fita adesiva, 

para além de não serem visíveis no corredor de inventário intermédio pelos operadores alocados à 

embalagem. Deste modo, foi sugerido um novo suporte para identificar os contentores com o objetivo 

de resolver estes dois problemas. O suporte sugerido, representado na figura 28, é feito de aço 

inoxidável, e ao invés de ser aparafusado ao contentor, tem um formato que o permite encaixar neste, 

em qualquer um dos lados, garantindo flexibilidade. Assim, após o Tratamento, os contentores podem 

continuar a ser dispostos de lado, no entanto, é possível colocar o suporte de modo a que os operadores 

o consigam ver e identificar o produto facilmente.  

  

 

 

 

 

 

 

Relativamente às falhas de gestão visual, foram sugeridas novas etiquetas. Estas possuem um formato 

A4, contêm toda a informação necessária à identificação do produto e possuem um campo para 

futuramente ser colocada a etiqueta que será gerada pelo Manufacturing Execution System, atualmente 

a ser implementado no Grupo, para controlo de produções, stocks e eficiências em tempo real. 

Contudo, a maior vantagem destas novas etiquetas é o facto de seguirem um código de cores (com 

cores ainda não utilizadas na Equipar), consoante o período de estabilização necessário. Assim, são 

sugeridos três tipos de etiquetas: etiqueta preta, para todas as encomendas que não necessitem de 

estabilização, etiqueta amarela para as encomendas cuja rolha seja do tipo Advantec (necessita de 

estabilizar 24 horas entre a Marcação e o Tratamento) e etiqueta roxa para encomendas com 

tratamento Bopsil 1420, pois estas necessitam de 6 horas de estabilização entre o Tratamento e a 

Embalagem. Deste modo, como se pode verificar na figura 29, os operadores teriam mais facilidade 

em reconhecer quais os contentores que necessitam de estabilização sem terem a necessidade de ler 

a informação contida na etiqueta (ver anexo L). 

Figura 28 - Suporte sugerido para colocação de etiquetas 

Figura 29 – Sugestão de novas etiquetas com código de cores 
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4.3. Submeter o sistema à restrição 

No sistema em estudo não foi necessário submeter ou subordinar o sistema à restrição, balanceando 

o fluxo produtivo, com o objetivo de reduzir inventários intermédios e sobreprodução por parte das 

etapas com maior capacidade. Isto porque, como referido anteriormente na secção 4.1.1, o 

funcionamento auto limitante da Equipar Distribuição impede que qualquer etapa que não seja a 

restrição do sistema produza à sua capacidade máxima. Este impedimento é provocado pelo fluxo de 

contentores, já que as rolhas marcadas são depositadas em contentores vazios, provenientes da 

Embalagem e que seguem para o Tratamento (fluxo em forma - U). Deste modo, caso alguma das 

etapas não limitantes produza num ritmo exageradamente elevado, vai ser forçada a baixar o ritmo, por 

falta de contentores disponíveis (no caso da Marcação) ou por falta de material (Tratamento e 

Embalagem).  

4.4. Conclusões do Primeiro Ciclo 

Ao longo deste capítulo, explorou-se o primeiro ciclo da Teoria das Restrições, iniciado com a 

identificação da restrição, que se concluiu ser o processo de Embalagem, com capacidade efetiva de 

processamento de 113,03 ML/hora. De seguida, procedeu-se à exploração da restrição, onde foram 

implementadas e propostas soluções para os principais problemas identificados. 

Para melhorar o tempo de ciclo das linhas de Embalagem trocou-se a máquina de contar da linha 1 

para a linha 2 e vice-versa, o que permitiu um aumento de capacidade efetiva de 12%, para 126,61 

ML/hora. A implementação do novo método de trabalho na linha 1, com a introdução do operador 

logístico, permite melhorar a capacidade efetiva para 146,09 ML/hora, o que representa um aumento 

de 15%. Foram também sugeridas propostas de melhoria de 5S e gestão visual que afetam diretamente 

o processo de Embalagem. Não foi necessário implementar o terceiro passo da TOC, dado que o fluxo 

de contentores submete automaticamente o sistema à restrição.  

Apesar de a Embalagem ser a etapa que continua a apresentar a menor capacidade efetiva dos três 

processos (ver resumo no anexo M), esta tem agora um potencial de produção superior ao objetivo 

traçado (116,67 ML/hora), o que indica não ser necessário investir em mais recursos 

(equipamento/mão-de-obra) a fim de elevar a restrição. No entanto, observando a realidade industrial, 

verifica-se um decréscimo de produção, sendo que, a média de produção diária na Embalagem dos 

quatro primeiros meses de 2018, foi de 2,07 milhões de rolhas, equivalente a aproximadamente 86 

ML/hora. Isto é causado pelo facto de a restrição se ter transferido para fora do sistema da EQD, 

encontrando-se agora no fornecedor (Unidade de Aglomerados). Este não está a fornecer as 

quantidades necessárias para que a Embalagem funcione nos seus limites de capacidade, restringindo, 

deste modo, a eficiência da Equipar Distribuição. Assim, é imperativo atuar na Unidade de 

Aglomerados, também pertencente à UI Equipar, com o objetivo de melhorar o seu nível de serviço e, 

consequentemente, a disponibilidade de matéria-prima para a EQD. 
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4.5. Segundo Ciclo TOC: Identificar a Restrição 

Nesta secção inicia-se o segundo ciclo da Teoria das Restrições, com a identificação da nova restrição. 

Nos primeiros meses de 2018, após o trabalho desenvolvido no processo de Embalagem (secções 4.1 

a 4.4), verificaram-se baixas produções nas etapas da EQD, tendo como causa primordial a escassez 

de rolhas AGLO. Deste modo, como referido na secção anterior, a restrição encontra-se agora no 

fornecedor da Equipar Distribuição e, portanto, fora do sistema até então estudado. Assim, é pertinente 

a realização de um estudo na unidade AGLO com o objetivo de sugerir/implementar melhorias que 

possam melhorar o seu nível de serviço. Na secção seguinte, será apresentado um estudo sobre o 

grau de cumprimento do plano, com o objetivo de confirmar a necessidade de melhorias neste tema.  

4.5.1. Unidade de Aglomerados – Grau de cumprimento do plano 

A Equipar Distribuição conta com um Abastecedor que tem como uma das suas principais tarefas o 

transporte de cestos da unidade AGLO para a EQD, conforme explicado na secção 2.2.2.2. Um dos 

principais problemas com que este operador se depara no seu dia-a-dia, consiste na falta do tipo de 

rolha pretendido. Esta falha pode ser parcial, na medida em que existe material para iniciar o 

processamento, mas não nas quantidades pretendidas, mas também pode ser total, não tendo sido 

produzido qualquer cesto para determinada encomenda que consta no plano de produção da EQD. 

Note-se que, como referido anteriormente ao longo da dissertação, a unidade AGLO embala parte das 

rolhas que produz com destino a outras unidades de acabamento do Grupo. A quantidade semanal a 

embalar nesta unidade é decidida pelo departamento de Logística Central. Esta quantidade tem, 

logicamente, consequências diretas na disponibilidade de rolhas para a EQD. No entanto, outra das 

principais causas para a inexistência das rolhas pretendidas, prende-se com o cumprimento do plano 

de produção, já que este é efetuado com base no plano da Equipar Distribuição. Deste modo, foi 

efetuada uma análise ao grau de cumprimento do plano durante nove semanas (março e abril de 2018), 

como se pode verificar na figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Grau de cumprimento do plano AGLO 
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Da análise do gráfico da figura 30, pode-se concluir que, para além de existir uma tendência 

decrescente, o grau de cumprimento do plano de produção apresenta valores bastante reduzidos, com 

uma média de, aproximadamente, 49% de cumprimento. Isto indica que no chão de fábrica é executado 

apenas metade do planeamento realizado, semanalmente, pelo responsável da logística da UI Equipar 

em conjunto com o responsável da EQD, com o objetivo de garantir um fluxo contínuo AGLO-EQD, 

sem comprometer os prazos de entrega das encomendas. 

Importa agora compreender quais as oportunidades de melhoria existentes no chão de fábrica e/ou 

planeamento de produção, para explorar a restrição identificada.   

4.6. Explorar a restrição – Propostas de melhoria 

Tendo como principal objetivo a apresentação e implementação de melhorias, de seguida (secção 

4.6.1), são apresentadas as principais fontes de desperdício que contribuem para o incumprimento do 

plano de produção da AGLO e para a escassez das rolhas pretendidas pela EQD. Na secção 4.6.2, 

são apresentadas as melhorias realizadas recorrendo a gestão visual e 5S. Por fim, a secção 4.6.3 

consiste no nivelamento dos planos de produção entre unidades.  

4.6.1. Identificação de fontes de desperdício 

 Falhas de 5S e gestão visual no quadro de ordens de produção 

O responsável da logística da UI Equipar realiza um planeamento semanal para as etapas de Extrusão, 

Retificação e Lavação. Este é traduzido para o chão de fábrica pelo responsável de produção, no final 

da semana, num quadro de ordens de produção para cada etapa.  

O processo onde se dá a total diferenciação das rolhas antes de seguirem para a EQD é a Lavação, 

sendo também um processo pelo qual todas as rolhas têm que passar, como foi explicado 

anteriormente (fluxograma da figura 4). Deste modo, após o acompanhamento do processo verificou-

se que o quadro onde são colocadas as ordens de produção, representado na figura 31, apresenta 

bastantes ineficiências.  

 

 

 

 

 

 

 

As ordens de produção (kanban) são compostas por 40 retângulos, sendo que cada um representa 

uma lavação. Assim, para cada artigo, o responsável da fábrica coloca em cima, os dias em que 

pretende que determinado número de lavações desse artigo estejam concluídas, fechando a ordem de 

produção com um retângulo pintado a preto. Sempre que uma lavação é concluída, o operador regista 

no retângulo o respetivo número da lavação. Como se pode verificar pela figura 31, o quadro é 

Figura 31 – Quadro de ordens de produção Lavação 
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constituído por 16 ordens de produção, uma para cada artigo. No entanto, em média, é necessário 

produzir 37 artigos semanalmente e, portanto, o espaço não é suficiente para alocar todos os artigos. 

Posto isto, acontece com bastante frequência a necessidade de se colocar mais do que um artigo em 

cada ordem de produção, conforme a figura 32. Adicionalmente, não existe qualquer tipo de gestão 

visual o que torna o quadro mais difícil de ser compreendido. Deste modo, o quadro encontra-se 

bastante confuso e de difícil leitura para os operadores, tornando demorada a perceção de quais os 

artigos que estão atrasados relativamente ao planeamento. Assim, os operadores perdem, diariamente, 

muito tempo a perceber o que é necessário produzir para cumprir com o plano que consta no quadro. 

Verifica-se então, que existem oportunidades de melhoria a fim de facilitar a tomada de decisão dos 

operadores e de reduzir o tempo de valor não acrescentado, através de uma leitura mais rápida das 

ordens de produção. Na secção 4.6.2 serão apresentadas as melhorias propostas para retificar as 

falhas identificadas.    

 Falta de informação visual relativa ao destino de cada cesto  

Depois da Lavação, os cestos passam pela Escolha Eletrónica e são colocados no supermercado da 

unidade de aglomerados para, posteriormente, seguirem para a Equipar Distribuição ou serem 

embalados na unidade AGLO. Quando o planeamento de produção é realizado, este é feito com a 

consciência das quantidades que são necessárias embalar em bruto e o que tem como destino a EQD. 

No entanto, no chão de fábrica, tanto o quadro de ordens de produção como os respetivos cestos não 

possuem essa informação, como se pode verificar pela figura 33. Assim, é frequente o Abastecedor da 

EQD ter que pedir informações e perguntar se pode levar determinados cestos, já que estes podem ser 

necessários para embalar em bruto. Quando existem artigos iguais, que são necessários para ambas 

as unidades, por vezes os primeiros cestos desses artigos são consumidos, erradamente, pela unidade 

que tem menos urgência, pois os operadores não têm essa informação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Kanban: Ordem de produção 

Figura 33 - Etiqueta identificativa do cesto 
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Deste modo, existe a oportunidade de melhorar a eficácia dos fluxos de informação e materiais entre 

unidades. Esta oportunidade de melhoria será explorada na secção 4.6.2.  

 Falhas de nivelamento do plano de produção entre unidades  

O planeamento da Equipar Distribuição é realizado semanalmente, com base na sua carteira de 

encomendas. Esta é ajustada pelo departamento de logística central da Amorim & Irmãos, tendo em 

conta as capacidades de Marcação a Fogo (Corpo e Topo) e Tinta. Este ajuste é necessário, já que o 

serviço de apoio ao cliente (SAC) do Grupo introduz no AS400 (base de dados da carteira de 

encomendas) todos os pedidos de encomenda, juntamente com as datas requeridas pelo cliente. 

Todas as quintas-feiras, o responsável da Equipar Distribuição efetua o planeamento da semana 

seguinte, tendo em conta os ajustes realizados pelo departamento de logística central, bem como as 

suas capacidades internas de Marcação. No entanto, neste processo não é tida em conta a capacidade 

de produção da AGLO, nem a respetiva disponibilidade de rolhas para a EQD. Assim, por vezes, o 

planeamento semanal da Equipar Distribuição contém uma quantidade exagerada de rolhas do tipo 

Espumosos / Vinho ou a distribuição por tipologia de rolha não é equitativa ao longo da semana. Deste 

modo, é frequente a necessidade de reajustes no planeamento da Equipar Distribuição, por indicação 

do responsável da logística, que realiza o planeamento da AGLO. Para além disso, sempre que estas 

falhas não são detetadas, a Equipar Distribuição não recebe as rolhas pretendidas nos dias planeados, 

já que a unidade AGLO não consegue concretizar o plano de produção. Deste modo, é recomendável 

a realização de um nivelamento da produção da Equipar Distribuição, em função da disponibilidade da 

unidade de Aglomerados. Esta análise será feita na secção 4.6.3. 

4.6.2. Melhorias no fluxo de informação e de materiais: 5S e Gestão Visual   

De forma a colmatar os desperdícios identificados nos dois primeiros pontos da secção anterior, foi 

sugerido e implementado um novo quadro de ordens de produção para a Lavação, conforme a figura 

34. Este, com as mesmas dimensões do anterior, tem capacidade para 37 artigos, sendo agora possível 

observar com clareza as ordens de produção para cada artigo. A cada linha é alocado um artigo, bem 

como toda a informação necessária para a sua produção e rastreabilidade.  

Figura 34 - Novo quadro de ordens de produção Lavação 
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Nas colunas constam ainda os cinco dias úteis da semana e o sábado, sendo facilmente identificável, 

tanto pelos operadores como pelo gestor de operações, qual o estado de produção de cada artigo. Isto 

é, se estes se encontram atrasados ou adiantados relativamente ao planeamento semanal.  

Este método visual (figura 34), permite tomar decisões mais rapidamente e ter uma visão global de 

todos os artigos, evitando esquecimentos e enganos por parte dos operadores.  

Com o objetivo facilitar a leitura do quadro, foram ainda criadas placas de identificação (afixadas ao 

quadro com velcro) que respeitam o código de cores já existente na unidade, contendo informação do 

tipo de rolha (RA, RCT, ADV ou ESP) e do comprimento. O diâmetro, por ser bastante variável, é 

preenchido pelo responsável de produção, semanalmente, quando introduz o plano de produção, como 

se pode verificar nas figuras 34 e 35.  

 

 

 

 

 

Adicionalmente, introduziu-se nesta etapa, a distinção dos cestos que já sofreram o processo de 

Lavação, consoante o seu destino final. Deste modo, introduziu-se um fluxo de informação até então 

inexistente, desde o responsável da logística da UI Equipar até aos operadores da unidade AGLO e 

Abastecedor da EQD. Isto é, o responsável de Logística envia o planeamento semanal ao responsável 

de produção, fazendo-lhe chegar a informação do destino de cada Lavação. Esta informação é 

transmitida aos operadores através de um código de cores criado para o quadro de ordens de produção. 

Assim, como se pode verificar na figura 34, o planeamento da semana X contém as Lavações que 

serão embaladas em bruto com contorno vermelho, enquanto que as que seguem para a Equipar 

Distribuição têm um contorno azul. Posto isto, é agora possível os operadores identificarem os cestos, 

facilitando o fluxo de informação e de materiais AGLO-EQD. Foram então criadas placas identificativas 

para os cestos da unidade AGLO, conforme a figura 36. Deste modo, a todos os cestos que serão 

embalados em bruto (menor percentagem), é anexada uma placa que os identifica, ao passo que os 

restantes têm como destino a EQD. 

 

 

Figura 35 - Placas identificativas dos artigos 

Figura 36 - Placas identificativas dos cestos 
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4.6.3. Nivelamento do plano de produção entre as unidades EQD/AGLO 

Tendo em conta as falhas de nivelamento do plano de produção entre as unidades, identificadas na 

secção 4.6.1, efetuou-se, com o apoio do Diretor Industrial da UI Equipar e responsável de produção 

da unidade de Aglomerados, uma análise das capacidades produtivas dos processos de Extrusão e 

Moldação. A análise foi realizada para estes dois processos, pois é aqui que são formados os corpos 

de cortiça que definem o tipo de rolha a produzir (Espumosos, Vinho ou Advantec). 

No anexo N encontram-se representadas as capacidades produtivas por tipologia de rolha, calculadas 

recorrendo aos inputs do Diretor Industrial e responsável de produção. Assim, conforme a tabela 14, 

as linhas de Extrusão número 2, 3 e 4 garantem uma capacidade de produção de 5,69 milhões de 

rolhas/semana para rolhas de Espumosos. 

A linha de Extrusão número 1 dedica-se à produção de corpos para rolhas do tipo Vinho sem Advantec. 

Para além disso, 3 dias de produção de uma das Moldadoras encontram-se também destinados à 

produção deste tipo de rolha, o que garante uma capacidade semanal de produção de 4,885 milhões 

de rolhas/semana. 

Os corpos que irão dar origem a rolhas do tipo Advantec são produzidos exclusivamente na Moldação. 

Das duas Moldadoras existentes, cada uma opera durante 6 dias por semana, sendo que 7 dos 12 dias 

(6 da MLD1 + 6 da MLD2) estão destinados à produção de rolhas Advantec. Os restantes estão 

reservados à produção de rolhas de Vinho sem Advantec e Twin Top. Assim, tem-se uma capacidade 

produtiva de 5,04 milhões de rolhas/semana de Advantec, o que garante uma capacidade de rolhas do 

tipo Vinho de 9,925 milhões. 

Tabela 14 - Disponibilidade semanal por tipologia de rolha 

 
AGLO (ML)  EQD 90% (ML) 

Espumosos  5 690 5 121 

Vinho sem Advantec  4 885 4 397 

Advantec  5 040 4 536 

Total Vinho 9 925 8 933 

Total  15 615 14 054 

Observando a tabela 14, verifica-se uma capacidade produtiva total de 15,615 milhões de 

rolhas/semana. No entanto, decidiu-se estabelecer um limite máximo de 90% da capacidade para os 

pedidos da Equipar Distribuição, tendo em conta as rolhas que não têm como destino a EQD, pese 

embora esta quantidade seja, semanalmente, decidida pela logística central. Deste modo, concluiu-se 

que a Equipar Distribuição pode, nos seus pedidos semanais, conter um máximo de, aproximadamente, 

5 milhões de rolhas do tipo Espumosos e 9 milhões de Vinho (4,397 sem Advantec e 8,933 Advantec). 

Com base nesta análise, foi sugerida uma alteração ao template do planeamento de produção da EQD, 

com a introdução de uma tabela que, consoante as encomendas que constam no plano, devolve a 

quantidade diária por tipologia de rolha, bem como a semanal, como se pode verificar na figura 37. 
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  Figura 37 - Sugestão de nivelamento entre planos de produção EQD/AGLO 

Com a introdução desta tabela, sempre que se efetua o planeamento da EQD, é possível ter a perceção 

das quantidades que se exige que a unidade de Aglomerados produza diariamente e semanalmente. 

Assim, sempre que as quantidades semanais representadas no lado direito da tabela 14 são excedidas, 

automaticamente a respetiva célula Excel no ficheiro do planeamento fica a vermelho, alertando que 

não será possível concretizar o plano de produção, pois as rolhas pretendidas não irão ser 

disponibilizadas para a Equipar Distribuição, a menos que exista stock disponível da semana anterior. 

Isto permite que o plano de produção da EQD não necessite de tantos reajustes e, no limite, não seja 

lançado para a produção um plano que, à partida, não é possível de cumprir. Adicionalmente, a 

informação diária da quantidade pedida, permite ter a perceção de quão equitativa é a distribuição dos 

pedidos, com o objetivo de prevenir setups entre famílias de produtos, nos processos da unidade 

AGLO. 

4.7. Conclusões do capítulo  

No presente capítulo realizaram-se dois ciclos da Teoria das Restrições, sendo que no primeiro ciclo 

(secções 4.1 a 4.4) a restrição encontra-se no processo de Embalagem, enquanto que no segundo 

ciclo (secções 4.5 e 4.6) a restrição localiza-se no fornecedor (AGLO).  

No primeiro ciclo efetuaram-se diversas análises para a identificação da restrição e, posteriormente, 

realizou-se um Root Cause Analysis para identificar os principais desafios da restrição. Foram 

propostas e implementadas várias melhorias, essencialmente com objetivo de melhorar o tempo de 

ciclo das máquinas envolvidas no processo, os tempos de setup e ainda a gestão visual e organização 

do setor. Na secção 4.4 encontra-se um resumo dos resultados obtidos com a execução do primeiro 

ciclo.  

O segundo ciclo iniciou-se, igualmente, com a identificação da restrição e das oportunidades de 

melhoria existentes. Aqui, a restrição (escassez de rolhas fornecidas pela AGLO) foi explorada através 

de melhorias no fluxo de informação e de materiais, recorrendo a gestão visual e 5S, com a introdução 

de um novo quadro para o lançamento das ordens de produção na Lavação e ainda novas placas 

identificativas para os artigos e para os cestos que armazenam o produto em vias de fabrico. 

Adicionalmente, foi proposta uma alteração ao ficheiro Excel onde se realiza o planeamento de 

produção da Equipar Distribuição, com o objetivo de nivelar os planeamentos das duas unidades (EQD 

e AGLO) e, consequentemente, aumentar o nível de serviço.   
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5. Melhoria do Processo de Decisão  

No presente capítulo será desenvolvido um modelo multicritério de apoio à decisão para o planeamento 

da Equipar Distribuição, com utilidade e aplicação, sempre que a procura semanal excede a capacidade 

de oferta. Como referido anteriormente na dissertação, é um problema frequente para o responsável 

da EQD decidir entre encomendas concorrentes (mesmo tipo de rolha e/ou Marcação) a inserir no 

planeamento, sempre que não é possível satisfazer toda a procura do mercado. Para além disso, quer 

os responsáveis comerciais quer os responsáveis pelo serviço de apoio ao cliente do Grupo, exercem 

pressão, na tentativa de influenciar esta tomada de decisão, fazendo com que as decisões tomadas 

sejam equivocadas e não justificáveis e, portanto, não coincidentes com os interesses do Grupo 

Amorim.  

O modelo será desenvolvido tendo por base a metodologia identificada na secção 1.3 e seguindo as 

especificações e interesses da empresa. Deste modo, na secção 5.1 será feita a identificação dos 

stakeholders envolvidos na tomada de decisão. Na secção 5.2 faz-se a identificação de possíveis 

critérios de avaliação, enquanto que, na secção 5.3 será decidida a versão final dos critérios, bem como 

a ponderação dos mesmos. Na secção 5.4 procede-se à operacionalização dos critérios, através da 

recolha e tratamento de dados, e recorrendo a descritores de desempenho. Na secção 5.5 faz-se uma 

análise de resultados e limitações do modelo. Por fim, na secção 5.6 são enunciadas as conclusões do 

capítulo.  

5.1. Identificação dos stakeholders 

Os stakeholders envolvidos na construção da ferramenta de apoio à decisão foram identificados e 

convidados a participar, com o objetivo de criar uma equipa de trabalho pluridisciplinar que permitisse 

obter diversos inputs tradutores da sensibilidade e experiência de todos os intervenientes no processo. 

Deste modo, os atores selecionados representam uma mais-valia para a construção do modelo, na 

medida em que o problema de decisão é do interesse de todos, e estes, por terem responsabilidades 

distintas dentro da organização, têm pontos de vista diferentes relativamente ao problema. Os 

stakeholders selecionados e que se mostraram recetivos para participar neste processo encontram-se 

abaixo representados: 

 Responsável pelo planeamento e gestão de operações da Equipar Distribuição; 

 Responsável pelo planeamento de produção da UI Equipar; 

 Diretor industrial da UI Equipar; 

 Responsável de logística operacional da Amorim & Irmãos; 

 Responsável pelo planeamento tático da Amorim & Irmãos; 

 Diretor de operações – vinhos tranquilos da Amorim & Irmãos; 

 Diretor da Supply Chain da Amorim & Irmãos; 

 Representante da área comercial da Amorim & Irmãos; 

 Responsável pelo controlo de gestão da Amorim & Irmãos. 

Tendo os intervenientes identificados, importa agora, numa segunda fase, iniciar a formulação dos 

critérios de avaliação que servirão de base para o funcionamento do modelo.  
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5.2. Identificação e proposta de possíveis critérios de avaliação 

Após a apresentação do problema e da identificação e seleção dos stakeholders, iniciou-se a 

formulação do modelo com a identificação preliminar de possíveis critérios de avaliação. A proposta do 

primeiro conjunto de critérios resultou de um brainstorming realizado na UI Equipar com três 

stakeholders identificados na secção anterior: Diretor Industrial da UI Equipar, responsável da Equipar 

Distribuição e responsável de logística operacional da Amorim & Irmãos. Antes da sessão de 

brainstorming foi explicado aos intervenientes que um critério de avaliação deve ser inteligível, 

consensual, isolável e operacional, com o objetivo de os critérios sugeridos serem de possível aplicação 

no modelo (Bana e Costa & Beinat, 2005). Deste modo, nesta sessão foram identificados oito potenciais 

critérios de avaliação (g1 a g8):  

 (g1): Margem bruta consolidada do cliente na Amorim & Irmãos (€) – contribuição do 

cliente para o Grupo; 

 (g2): Margem bruta do cliente na Equipar Distribuição (€) – contribuição do cliente para a 

EQD; 

 (g3): Cliente estratégico/ “premium” – cliente que, pela sua posição e imagem no mercado, 

é definido pelo Grupo Amorim como cliente estratégico; 

 (g4): Cliente com caderno de encargos logístico – acordo celebrado com o cliente que visa 

garantir na fábrica um stock mínimo acordado ou penalização por atraso relativamente ao prazo 

de entrega previamente estabelecido;  

 (g5): Data de entrada da encomenda no sistema – First In First Out (FIFO); 

 (g6): Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente – 

percentagem do orçamento previsto para o artigo que já foi cumprida pela Equipar Distribuição; 

 (g7): Número de encomendas a adiar – quantidade de encomendas que é necessário atrasar 

para ajustar a carteira (relacionado com o tamanho da encomenda); 

 (g8): Cumprimento com o nível de serviço pré-estabelecido pela Equipar Distribuição – 

verifica se o pedido de encomenda respeita o prazo de entrega estabelecido pela EQD, que 

tem em consideração o tamanho da encomenda e o tempo necessário de produção. 

Depois de realizada esta primeira etapa de identificação dos critérios de avaliação, estes foram 

enviados, em formato de inquérito para os stakeholders representados na secção anterior, com o intuito 

de obter feedback de todos os intervenientes, para que, posteriormente, fosse possível discutir os 

resultados do inquérito numa conferência de decisão. Deste modo, todos os critérios até então 

identificados foram explicados aos intervenientes e, foi-lhes enviado o inquérito. Este, para além de 

questionar a opinião relativamente a cada critério, permite ainda adicionar novas sugestões e/ou 

observações sobre os critérios previamente identificados na sessão de brainstorming.  

5.3. Conferência de decisão 

As conferências de decisão são constituídas por um facilitador imparcial, neste caso, o autor da 

presente dissertação, e os restantes atores, que conhecem e têm interesse no problema. O papel do 

facilitador é servir de guia ao pensamento conjunto do grupo, com o objetivo de se obter um 

entendimento comum e fiável. Por outro lado, os restantes elementos devem trocar pontos de vista e 
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conhecimentos, interagindo reflexivamente, para que a informação introduzida no modelo fique 

clarificada e, sempre que surjam novas perspetivas, o modelo seja revisto (Philips, 2007). A figura 38 

ilustra a conferência de decisão, parte integrante do processo de construção do modelo de apoio à 

decisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso específico da presente dissertação de mestrado, a conferência de decisão incide na fase de 

estruturação do modelo, e terá como principais outputs a versão final dos critérios de avaliação, bem 

como a ponderação dos mesmos em concordância e comprometimento entre os stakeholders 

envolvidos, como se pode observar nas secções seguintes (5.3.1 e 5.3.2).  

5.3.1. Versão final dos critérios de avaliação 

Na secção 5.2. foram enunciados os oito potenciais critérios de decisão que resultaram de um processo 

de brainstorming e, que seguiram em formato de inquérito para cada um dos atores. Posteriormente, 

todos os selecionados responderam aos inquéritos. Os resultados encontram-se presentes na figura 

39.   

 

Figura 39 - Unanimidade dos critérios de avaliação (%) 
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Figura 38 - Conferência de decisão (Philips, 2007) 
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Da análise dos resultados do inquérito aos nove atores envolvidos é possível concluir que dois critérios 

(g1: Margem bruta consolidada do cliente na Amorim & Irmãos e g3: Cliente estratégico/ “premium”) 

são evidentemente unanimes, com 100% de aceitação. Os critérios g4 (Cliente com caderno de 

encargos logístico) e g5 (Data de entrada da encomenda no sistema), foram também bastante 

unanimes entre os stakeholders, com uma aceitação de 89%. O critério g6 (Desvio relativamente ao 

orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente) não foi tão consensual, pese embora a maioria 

(67%) tenha concordado que este deva estar presente no modelo. Por outro lado, os critérios g2, g7 e 

g8 (Margem bruta do cliente na Equipar Distribuição, Número de encomendas a adiar e Cumprimento 

com o nível de serviço pré-estabelecido pela Equipar Distribuição) foram os que obtiveram menor taxa 

de aceitação, com 44%, 33% e 44%, respetivamente. 

Após recolhidos, estes resultados foram analisados e discutidos em conferência de decisão, com os 

atores envolvidos e, após partilha de opiniões e pontos de vista, foram tomadas as seguintes decisões:  

 Os critérios de avaliação com menos de 50% de aceitação (g2, g7 e g8), não devem avançar 

para o modelo de apoio à tomada de decisão, por não representarem a maioria dos 

interessados;  

 O critério g5 (Data de entrada da encomenda no sistema), apesar de ter 89% de aceitação, 

sofreu uma alteração, pois verificou-se a existência de uma lacuna. Este critério beneficiaria o 

cliente que teve a sua encomenda introduzida no sistema interno da empresa primeiramente, 

ou seja, o cliente que fez primeiro o pedido de encomenda. No entanto, a data em que o cliente 

coloca a encomenda, não tem qualquer tipo de correlação com a data que o cliente pretende 

que a encomenda esteja pronta e seja expedida. Deste modo, existem clientes que colocam 

várias encomendas para serem expedidas ao longo do ano, todas elas na mesma data. Assim, 

este critério foi substituído por um novo critério g5 (Data de produção planeada para a 

encomenda). Esta data é atribuída pelo responsável do planeamento e gestão de operações 

da EQD, tendo em conta os vários pedidos da carteira de encomendas, sendo representativa 

da urgência do pedido.  

 O critério g6 foi bastante discutido na conferência de decisão, já que não era um critério 

completamente unânime. Três stakeholders discordavam da introdução deste critério, pois 

defendiam ser um critério de difícil implementação. No entanto, após partilha de várias opiniões 

chegou-se a um entendimento e decidiu-se que o critério deveria ser introduzido no modelo.  

Deste modo, desta conferência de decisão resultaram cinco critérios de avaliação finais que serão 

introduzidos no modelo, como se pode verificar na figura 40. 
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Relativamente ao critério g1, a maior preocupação dos decisores prende-se com a maximização da 

margem bruta consolidada do cliente no Grupo Amorim. Isto é, independentemente da margem do 

cliente na Equipar Distribuição, pretende-se que se dê prioridade ao cliente que tenha maior margem 

consolidada para a Amorim & Irmãos enquanto Grupo. 

O critério g3 tem como objetivo privilegiar os clientes definidos pelos Co-CEOs do Grupo Amorim como 

clientes estratégicos, pela reputação e imagem que estes possuem no mercado e/ou pelo potencial 

futuro que apresentam. 

Como referido anteriormente, existem dois tipos de cadernos de encargos logísticos. Deste modo, o 

critério g4 visa priorizar os clientes que têm um acordo celebrado com a Equipar Distribuição, que 

implica que esta tenha um stock mínimo de segurança para o cliente presente na fábrica, ou então, a 

existência de penalização, por não cumprimento do prazo de entrega, podendo o cliente imputar ao 

Grupo custos que em condições normais seriam do próprio cliente. 

Com o critério g5 os decisores pretendem dar prioridade aos pedidos de encomenda que foram 

considerados pelo gestor de operações da Equipar Distribuição como mais urgentes e, portanto, têm 

uma data de produção planeada mais próxima da data em que se toma a decisão de planeamento. 

Por fim, o critério g6 tem como objetivo favorecer os pedidos de encomenda que se encontram abaixo 

do orçamento de previsão de vendas, estabelecido no início do ano, para os artigos de cada cliente. 

Isto é, um pedido de encomenda cujo orçamento de vendas previsto está longe de ser cumprido, deve 

ter prioridade relativamente a outro, cujo orçamento já foi ultrapassado (a EQD já lhe entregou mais 

quantidade do que a que o cliente previa encomendar) ou está mais próximo de ser concretizado. Um 

valor anual desta informação é discutido e recolhido pelos responsáveis da área comercial junto dos 

clientes e, posteriormente, estes dados são tratados pelo departamento de logística central de acordo 

Figura 40 – Critérios de avaliação finais  
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com as sazonalidades a aplicar para estimar a previsão da procura, com base no histórico de anos 

anteriores. 

5.3.2. Ponderação dos critérios: Método das cartas 

Nesta secção procede-se à ponderação dos critérios de avaliação, o que consiste na atribuição de 

pesos aos critérios selecionados na secção anterior.  

Entre os métodos existentes, o método escolhido para o cálculo do peso dos critérios foi o método das 

cartas, procedimento de Simos revisto (Figueira & Roy, 2002). Este método foi eleito para a 

ponderação, por ser especialmente útil sempre que os decisores não estão familiarizados com o 

funcionamento das metodologias multicritério de apoio à decisão, já que lhes permite expressar 

facilmente a sua opinião e hierarquizar os critérios, sem estarem entrosados com a metodologia.  

O método de ponderação divide-se em duas fases, sendo que a primeira fase consiste na obtenção 

dos dados, com o apoio dos decisores, enquanto que na segunda fase são realizados os cálculos que 

ditam o peso de cada critério.  

O procedimento, para que se leve a cabo a primeira fase da ponderação, requer que os decisores 

utilizem um conjunto de cartas, no entanto, o número de cartas necessário varia consoante o problema 

de decisão. Os decisores devem ter n cartas, sendo que n é o número de critérios de avaliação. Cada 

carta contém o nome de um critério e, se necessário, informação adicional. Note-se que as cartas não 

devem estar numeradas, para que não lhes seja atribuída, à partida, qualquer ordem de importância. 

É também fornecido aos decisores um conjunto de cartas brancas, que serão usadas para atribuir a 

intensidade das diferenças entre critérios consecutivos. 

Numa primeira fase, é pedido aos decisores que ordenem os critérios (cartas) por ordem crescente de 

importância. O primeiro critério colocado pelos decisores (carta da base) consiste no critério que terá 

menor peso atribuído e, portanto, aquele que é considerado o critério de menor relevância. Por outro 

lado, a última carta (carta do topo) consiste no critério que terá maior peso no modelo de avaliação. Se 

os decisores quiserem atribuir a dois ou mais critérios o mesmo nível de importância, devem colocar 

as respetivas cartas lado a lado.  

 De seguida, os decisores devem utilizar as cartas brancas para atribuir diferenças de importância entre 

critérios consecutivos. Assim, é pedido aos decisores que introduzam cartas brancas entre critérios, 

assumindo que: 

 Nenhuma carta branca significa que os critérios têm pesos diferentes e a diferença é de uma 

unidade (µ); 

 Uma carta branca representa uma diferença de duas unidades (2µ) entre critérios consecutivos; 

 Duas cartas brancas representam uma diferença de três unidades (3µ) e assim 

sucessivamente, já que não existe qualquer limite no número de cartas brancas a utilizar. 

Posteriormente, e para terminar a primeira fase da ponderação, é perguntado aos decisores, quantas 

vezes o último critério introduzido (carta do topo) é mais importante do que o primeiro (carta da base). 

Este rácio é denominado de Z e servirá de input para o cálculo do peso dos critérios. No entanto, 
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geralmente, o impacto que este rácio tem no modelo não é completamente compreensível para os 

decisores. Deste modo, posteriormente, aquando da ponderação, é importante realizar uma análise 

junto dos decisores sobre o efeito da variação de Z no peso dos critérios. 

Posto isto, tendo toda a informação recolhida, é possível proceder ao cálculo do peso dos critérios. 

Este, é feito com o suporte do software SRF, que calcula os pesos não-normalizados e normalizados 

dos critérios, recebendo como input o número de critérios e respetivos nomes, ranking dos critérios por 

ordem de importância, número de cartas brancas entre critérios consecutivos e, por fim, o valor do rácio 

Z. 

Durante a conferência da decisão realizou-se, em conjunto com todos os atores, todo este processo de 

ponderação dos critérios. Os resultados da primeira fase da ponderação encontram-se representados 

na figura 41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na figura 41, os decisores consideraram que todos os critérios têm diferentes 

importâncias, não colocando, portanto, dois ou mais critérios lado a lado. O critério “Data de produção 

planeada para a encomenda” foi considerado como o menos relevante (carta da base), enquanto que 

o critério “Margem bruta consolidada do cliente na Amorim & Irmãos foi eleito como o critério de maior 

importância (carta do topo).  

Figura 41 - Primeira fase de ponderação (método das cartas) 
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Quando questionados acerca das diferenças de importância entre critérios consecutivos, os decisores 

decidiram introduzir um total de 7 cartas brancas, sendo que a maior diferença foi atribuída entre o 

critério “Data de produção planeada para a encomenda” e “Desvio relativamente ao orçamento anual 

de vendas fornecido pelo cliente”, com a inserção de 3 cartas brancas. Por outro lado, os critérios 

“Cliente estratégico/ “premium” e “Cliente com caderno de encargos logístico” são os que apresentam 

menor diferença de importância, já que nenhuma carta branca foi introduzida entre eles, o que é 

indicativo de que os pesos atribuídos serão semelhantes.  

Por fim, com objetivo de calcular os pesos de cada critério, foi perguntado aos decisores quantas vezes 

o último critério introduzido (carta do topo) é mais importante do que o primeiro (carta da base). Após 

discussão, a resposta consensual do grupo foi de 12 vezes (Z=12). Deste modo, e com todos estes 

inputs, foram calculados os pesos dos critérios (não-normalizados e normalizados), recorrendo ao 

software SRF. Os resultados da ponderação estão representados na figura 42. 

Figura 42 - Ponderação dos critérios de avaliação 

Da análise da figura 42, é possível observar o efeito do rácio Z=12, sendo que nos pesos não-

normalizados o critério de menor relevância tem um peso de 1 e o critério mais importante um peso 

não-normalizado de 12, o que tem impacto na normalização. Assim, verifica-se que o critério g5 tem 

um peso normalizado de 2,86%. Por outro lado, o critério g1 apresenta uma ponderação de 34,28%.  

Na figura 43 é possível observar um gráfico ilustrativo da distribuição dos pesos normalizados dos 

diferentes critérios de avaliação que farão parte do modelo de decisão, cuja soma é de 100%.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, após a obtenção dos resultados ilustrados nas figuras 42 e 43, estes foram apresentados 

aos decisores, para perceberem o impacto das suas decisões, tanto no número de cartas brancas 

introduzidas, como no rácio Z escolhido. Os decisores apresentaram uma opinião unanime com a 

validação dos resultados obtidos. 
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Figura 43 - Gráfico ilustrativo do peso normalizado dos critérios (%) 
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5.4. Operacionalização dos critérios e construção do modelo 

Esta secção representa uma etapa fundamental na construção da ferramenta de apoio à decisão, na 

medida em que permite operacionalizar os critérios de avaliação, previamente selecionados e 

ponderados em contexto de conferência de decisão. Deste modo, nesta secção serão abordados os 

temas da recolha e tratamento de dados (secção 5.4.1), bem como dos descritores de desempenho 

que permitem a operacionalização dos critérios (secção 5.4.2).   

5.4.1. Recolha e tratamento de dados  

Nesta secção é feita uma breve descrição de dados relevantes que foram necessários recolher junto 

de vários departamentos e entidades do grupo Amorim para o desenvolvimento do modelo. Para 

garantir a confidencialidade solicitada, e por se tratar, maioritariamente, de informação reservada aos 

respetivos departamentos do Grupo, estes dados não serão expostos na presente dissertação. 

Apresenta-se de seguida a forma como se acedeu aos dados relativos a cada critério e qual a 

informação analisada e tratada, de forma a operacionalizar a ferramenta de apoio à decisão. Esta será 

criada num ficheiro Excel, onde para além da tabela de desempenho, que realizará automaticamente 

todos os cálculos para a obtenção do valor global de cada encomenda, estarão também presentes as 

bases de dados para a operacionalização de cada um dos critérios.  

 (g1): Margem bruta consolidada do cliente na Amorim & Irmãos 

A base de dados do critério g1 foi construída com base em informação do departamento do Controlo 

de Gestão, sendo que estes dados foram analisados e tratados com o intuito de realizar uma análise 

de Pareto à margem dos diferentes clientes do Grupo, que são também clientes da Equipar Distribuição. 

Deste modo, decidiu-se conjuntamente com os decisores, que os clientes cuja margem bruta 

consolidada fosse superior a 1% da margem bruta total da carteira de clientes da EQD seriam 

catalogados como clientes “A”. Os clientes com margem bruta consolidada entre os 0,1% e 1% foram 

considerados clientes “B” e por fim, os restantes clientes são clientes “C”, de acordo com a análise de 

Pareto efetuada.  

 (g4): Cliente com caderno de encargos logístico 

A informação necessária para a construção da base de dados de clientes e respetivos artigos com 

caderno de encargos logístico, bem como qual o tipo de acordo celebrado, foi obtida junto do 

responsável e gestor de operações da Equipar Distribuição. Esta informação foi, posteriormente, 

inserida na ferramenta Excel.  

 (g3): Cliente estratégico/ “premium” 

A base de dados de clientes estratégicos a inserir no modelo foi transmitida pelos decisores, com base 

no seu conhecimento do negócio e estratégia do Grupo. No entanto, esta informação deve ser ainda 

aprovada pelos Co-CEOs da Amorim & Irmãos.    

 (g6): Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente 

O critério g6 apresenta o maior grau de dificuldade de operacionalização, pois necessita de dois inputs 

distintos. A base de dados que serve de input para a operacionalização do critério necessita de 

informação sobre o orçamento anual de vendas para cada artigo de toda a carteira de clientes da 
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Equipar Distribuição. Deste modo, foi necessário recolher essa informação da logística central, 

discriminada mensalmente, com base na sazonalidade. O segundo input necessário para 

operacionalizar o critério g6 consiste no valor de vendas acumulado de cada artigo dos respetivos 

clientes até ao mês anterior relativamente ao momento de aplicação do modelo, o que requer a 

atualização mensal da base de dados das vendas no critério g6. Os dados do orçamento e das vendas 

são cruzados e é calculado o desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo 

cliente, mensalmente, segundo a seguinte fórmula (cálculo do desvio para um determinado artigo no 

mês n):  

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑛 =  
(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛−1 −  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛−1)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛−1

        (12) 

 (g5): Data de produção planeada para a encomenda 

Relativamente ao critério g5, a informação é extraída diretamente da base de dados da carteira de 

encomendas do sistema interno (AS400). Deste modo, a data planeada é facilmente obtida, sendo 

depois convertida para a semana correspondente. Por último, é calculada a diferença relativamente à 

semana atual, com o objetivo de operacionalizar o critério e ter informação sobre a distância entre a 

data de produção planeada e a data da decisão de planeamento.   

5.4.2. Descritores de desempenho 

Um descritor de desempenho consiste num conjunto ordenado de níveis de performance, que tem 

como objetivo medir o grau de satisfação que cada critério apresenta, descrevendo de forma objetiva 

os impactos das opções de cada critério (Bana e Costa et al., 2008). Cada descritor possui níveis de 

desempenho, que devem ser cuidadosamente descritos, para que seja possível garantir uma 

interpretação evidente e inequívoca do seu significado. 

No contexto da presente dissertação de mestrado, foi decidido em conjunto com os decisores, a 

introdução de dois níveis de desempenho de referência em todos os descritores: “Muito prioritário”, ao 

qual é atribuído uma pontuação de 1 e “Nada prioritário” cuja pontuação é 0. Para além destes, cada 

descritor pode ter níveis adicionais, que correspondam a outras performances plausíveis do critério. 

Nas tabelas abaixo (15 a 19) são apresentados os descritores de cada critério, constituídos pelos níveis 

de desempenho pretendidos pelos decisores, juntamente com uma breve descrição dos mesmos e 

ainda a pontuação atribuída a cada nível.  
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Tabela 15 - Níveis de desempenho do descritor no critério “Margem bruta consolidada do cliente na A & I” 

Critério Níveis de 

Desempenho 

Descrição Pontuação 

 

 

g1 

(34,28%) 

Nível 1 (Muito 

prioritário) 

Classificação de "A" numa escala de "A” a “C" após 
análise de Pareto à classificação dos clientes 
segundo o valor de Margem Bruta Consolidada (€) 

1 

Nível 2 Classificação de "B" numa escala de "A” a “C" após 
análise de Pareto à classificação dos clientes 
segundo o valor de Margem Bruta Consolidada (€) 

0.5 

Nível 3 (Nada 

prioritário) 

Classificação de "C" numa escala de "A” a “C" após 
análise de Pareto à classificação dos clientes 
segundo o valor de Margem Bruta Consolidada (€) 

0 

Relativamente ao critério g1, os decisores acharam por bem inserir um nível intermédio (nível 2) entre 

o “Muito prioritário” e o “Pouco prioritário”. Deste modo, a operacionalização deste critério fez-se tendo 

por base uma análise de Pareto aplicada ao valor das margens dos clientes da Equipar Distribuição. 

Assim, com base nas suas preferências, os decisores decidiram atribuir 1, 0.5 e 0 às classificações de 

A, B e C, respetivamente. 

Tabela 16 - Níveis de desempenho do descritor no critério “Cliente com caderno de encargos logístico” 

Critério Níveis de Desempenho Descrição Pontuação 

 

g4 (25,71%) 

Nível 1 (Muito prioritário) 
Artigo com penalização por atraso  

1 

Nível 2 
Artigo com compromisso de stock na EQD  

0,5 

Nível 3 (Nada prioritário) 
Artigo sem caderno de encargos logístico  

0 

Para o critério g4, os decisores definiram três níveis de desempenho com base no nível de prioridade 

atribuído às potenciais performances neste critério. Se para um determinado artigo o contrato celebrado 

é de penalização por atraso, este é considerado muito prioritário sendo-lhe atribuída uma pontuação 

de 1. O nível 2 é imputado aos artigos para os quais a EQD tem o dever de garantir um stock de 

segurança permanente (pontuação 0.5). Por outro lado, se o pedido de encomenda diz respeito a um 

artigo que não tem qualquer contrato logístico celebrado, então, ao abrigo deste critério o pedido não 

é prioritário, sendo-lhe atribuído 0 pontos.  

Tabela 17 - Níveis de desempenho do descritor no critério “Cliente estratégico/premium” 

Critério Níveis de Desempenho Descrição Pontuação 

g3 

(22,86%) 

Nível 1 (Muito prioritário) 
Cliente estratégico/ “premium” para a 
Amorim&Irmãos  

1 

Nível 2 (Nada prioritário) 
Cliente não estratégico/ “premium” para a 
Amorim&Irmãos 

0 
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O critério g3 conta apenas com os 2 níveis de desempenho de referência previamente acordados, já 

que um pedido de encomenda de um cliente que tenha sido definido como cliente estratégico para o 

grupo é considerado como “Muito prioritário” segundo este critério. Por outro lado, o oposto acontece, 

caso se trate de um cliente não estratégico.    

Tabela 18 - Níveis de desempenho do descritor no critério “Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas 
fornecido pelo cliente” 

Critério Níveis de Desempenho Descrição Pontuação 

 

g6 (14,29%) 

Nível 1 (Muito prioritário) 
Desvio igual ou superior a 90 % 

1 

Nível 2 
Desvio igual a 75 % 

0,8 

Nível 3 
Desvio igual a 50 % 
 

0,6 

Nível 4 
Desvio igual a 30 %  

0,2 

Nível 5 (Nada prioritário) 
Desvio igual ou inferior a 0% 

0 

O descritor no critério “Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente” trata-

se de um descritor contínuo, ao contrário dos que foram até então apresentados (descritores discretos). 

Deste modo, em vez de ser representado por um conjunto finito de níveis de desempenho, é 

representado por uma função contínua, conforme a figura 44.  

 

Figura 44 - Função de valor do descritor no critério g6 

Os decisores atribuíram 5 níveis de desempenho a este descritor, representativos dos pontos 

assinalados na função contínua. Deste modo, um pedido de encomenda é considerado muito prioritário 

à luz do critério g6 se o desvio for igual ou superior a 90% (entre 90% e 100%). No entanto, é 

considerado nada prioritário se o desvio for igual ou inferior a 0%, isto é, se a EQD já entregou ao 

cliente toda a quantidade prevista no orçamento ou uma quantidade superior à prevista. Existem ainda 
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três níveis de desempenho intermédios como se pode observar na tabela 18 e na figura 44. As 

pontuações dos níveis intermédios foram atribuídas pelos decisores, de acordo com as suas 

preferências. 

Tabela 19 - Níveis de desempenho do descritor no critério "Data de produção planeada para a encomenda" 

Critério Níveis de Desempenho Descrição Pontuação 

 

g5 

(2,86%) 

Nível 1 (Muito prioritário) 
Data planeada com diferença igual ou 
inferior a 1 semana relativamente à data da 
decisão de planeamento 

1 

Nível 2 
Data planeada com diferença entre 2 a 3 
semanas relativamente à data da decisão 
de planeamento 

0,8 

Nível 3 (Nada prioritário) 
Data planeada com diferença igual ou 
superior a 4 semanas relativamente a data 
da decisão de planeamento 

0 

Relativamente ao critério considerado menos relevante após a ponderação (critério g5), decidiu-se 

atribuir-lhe 3 níveis de desempenho. Um pedido de encomenda é considerado muito prioritário (nível 

1) sempre que a data planeada tem uma diferença igual ou inferior a uma semana relativamente à data 

em que se toma a decisão de desempatar entre encomendas concorrentes (pontuação 1). Se a 

diferença for entre duas a três semanas a pontuação é de 0,8. Por fim, se a diferença entre as datas 

for superior a quatro semanas a opção enquadra-se no nível 3 (nada prioritário) e, portanto, tem uma 

atribuição de 0 pontos.  

5.5. Análise de resultados e limitações do modelo 

 Análise de resultados 

Tendo as bases de dados para o funcionamento dos critérios criadas, bem como os respetivos 

descritores e níveis de desempenho, estão reunidas todas as condições para a construção da 

ferramenta de apoio à decisão.  

Um excerto da tabela de desempenho de uma determinada semana, da ferramenta Excel criada, 

encontra-se representado na figura 45. Note-se que, por razões de confidencialidade, os nomes dos 

clientes não se encontram expostos e os números das encomendas estão parcialmente ocultos.  

Figura 45 - Excerto da tabela de desempenho 
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A informação presente nas seis primeiras colunas da tabela de desempenho é retirada 

automaticamente do ficheiro de planeamento semanal da Equipar Distribuição, da respetiva semana. 

Também através deste ficheiro é recolhida informação sobre a capacidade excedida, ou seja, em 

quanto é que a procura está a exceder a capacidade de oferta para a semana em que se efetua o 

planeamento. Por outro lado, a informação contida nas colunas representadas a azul (g1 a g5) 

representa o valor de cada alternativa (encomenda) no respetivo critério. Este valor é suportado pela 

base de dados criada para os critérios, bem como os níveis de desempenho e respetivas pontuações 

definidas para cada descritor. Por fim, a última coluna representa o valor global de cada alternativa, 

tendo sido calculada através de um modelo aditivo de agregação de valor, tal como explicado na secção 

3.2.2. 

Tendo como exemplo a primeira linha, que representa a encomenda número “2348” do cliente “A / Aa”, 

para o artigo “AGLO 47 x 28 (RCT) ”, cuja quantidade planeada é de 100 ML, o cálculo do valor global 

desta alternativa é feito através do modelo aditivo, que soma o valor das alternativas nos critérios 

devidamente ponderados, conforme a equação 13: 

 𝑉(𝐴) = 0,3428 × 0,5 + 0,2571 × 0 + 0,2286 × 0 + 0,1429 × 0,6 + 0,0286 × 1 = 0,29               (13) 

Com base no excerto apresentado, e sabendo que seria necessário retirar 131,5 milhares de rolhas do 

planeamento semanal de entre as encomendas concorrentes, é possível ordenar as alternativas por 

ordem crescente de valor global, tal como se encontra representado na figura 46.  

É importante referir que o mesmo cliente pode ter mais do que uma encomenda em curso e estas 

podem ser consideradas encomendas concorrentes no planeamento semanal, tal como se verifica na 

figura 46, com duas encomendas do cliente “I | Ii”. Neste caso (linhas representadas a azul esc), 

estamos perante duas alternativas que se distinguem apenas nos critérios g6 – “Desvio relativamente 

ao orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente” e g5 – “Data de produção planeada para a 

encomenda”, já que os restantes critérios se relacionam diretamente com o cliente e, portanto, 

apresentam exatamente a mesma pontuação. 

Tendo a ordenação feita, a encomenda “2349” do cliente “B | Bb” seria a única encomenda a retirar do 

plano de produção, já que é a que apresenta um menor valor global (0,02) e a sua quantidade planeada 

Figura 46 - Excerto da tabela de desempenho ordenada 
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(148,5 ML) é por si só suficiente, tendo em conta a capacidade excedida (131,5 ML). Como se pode 

verificar pela análise da tabela de dessempenho, estamos perante uma encomenda de um cliente “C” 

na análise de Pareto para o critério g1, que não possui caderno de encargos logísticos (g4), não 

representa um cliente estratégico (g3), possuí uma pontuação de 0,17 no critério g6, o que se revela 

indicativo de proximidade ao nível de desempenho 4 (desvio igual a 30%: pontuação 0,2) e, por fim, a 

data de produção planeada para a encomenda apresenta uma diferença igual ou superior a 4 semanas 

relativamente à data de decisão de planeamento. Em oposição, a encomenda na linha verde, “2330” 

do cliente “E | Ee”, representa a alternativa de maior valor acrescentado para o Grupo, tendo em conta 

o excerto da tabela de desempenho apresentado. Esta alternativa apresenta um valor global de 0,98, 

já que apresenta pontuação máxima em todos os critérios com exceção do critério g6 (pontuação de 

0,85).  

Os resultados foram mostrados ao Diretor Industrial da UI Equipar, bem como ao responsável da 

Equipar Distribuição, sendo que ambos concordaram com os resultados obtidos da tabela de 

desempenho, validando os mesmos.  

 Limitações do modelo 

A ferramenta construída na presente dissertação apresenta algumas limitações, que devem ser 

futuramente revistas e minimizadas. 

Uma das limitações decorrentes do desenvolvimento do modelo consiste no facto de a pontuação 

atribuída aos níveis de desempenho, no momento da operacionalização dos descritores, ter sido 

assignada segundo uma metodologia de direct rating. Isto é, pediu-se aos decisores que atribuíssem 

uma pontuação direta, com base em julgamentos quantitativos, aos níveis de desempenho previamente 

definidos. Deste modo, este processo foi um pouco difícil para os decisores quando comparado, por 

exemplo, com a ponderação dos critérios, onde praticamente todos os inputs pedidos foram 

qualitativos. No entanto, por limitações de tempo e disponibilidade dos envolvidos, o método de direct 

rating revelou ser o mais viável. É importante referir que, ao longo deste processo, foi sempre realizado, 

junto dos decisores, o exercício de verificar o impacto que a pontuação atribuída aos níveis de 

desempenho teria no modelo, através da avaliação de alternativas fictícias. 

Outras limitações do modelo identificadas prendem-se com as bases de dados utilizadas para os 

critérios:  

 Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo cliente (g6) – neste critério, 

a base de dados do orçamento apresenta como limitação o facto de não ter como input qual a 

razão do desvio, o que pode levar a conclusões enviesadas. Isto porque o desvio pode ser 

causado por incumprimento da EQD, que não está a conseguir responder aos pedidos do 

cliente. No entanto, este pode também ser causado por incumprimento do cliente, que não está 

a encomendar as quantidades que apresentou como previsão, e neste caso, o cliente pode ser 

incorretamente beneficiado à luz deste critério, comparativamente com outro cliente que tenha 

um desvio menor, já que este último é considerado menos prioritário. Outra limitação deste 

critério encontra-se relacionada com a base de dados das vendas, pois esta é atualizada 
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apenas mensalmente, o que faz com que a tomada de decisão seja sempre feita com base no 

histórico de vendas até ao mês anterior, conforme explicado na secção 5.4.1. Para além disso, 

esta base de dados, conjuntamente com a do critério g1, devem ser atualizadas pelo 

departamento de Controlo de Gestão e não pelo departamento de Logística Central, em 

contraste com os restantes critérios. 

Estas limitações devem ser analisadas e minimizadas num futuro próximo, para uma maior precisão da 

ferramenta desenvolvida.   

5.6. Conclusões do capítulo 

No presente capítulo procedeu-se à construção de um modelo para a melhoria de um processo de 

decisão no planeamento tático da Equipar Distribuição. 

A construção do modelo seguiu uma metodologia multicritério de apoio à decisão (MCDA). Deste modo, 

inicialmente, foram identificados os stakeholders que teriam impacto no desenvolvimento/aprovação do 

modelo. De seguida, como resultado de um brainstorming realizado na UI Equipar, surgiram oito 

potenciais critérios de avaliação. Destes, permaneceram cinco, após a obtenção dos inputs de todos 

os stakeholders envolvidos. Posteriormente, em conferência de decisão os critérios foram ponderados 

recorrendo ao método das cartas, onde se percebeu que o critério considerado mais relevante para os 

decisores é a “Margem bruta consolidada do cliente na Amorim & Irmãos, em oposição ao critério 

considerado menos importante, “Data de produção planeada para a encomenda”. De seguida, após a 

recolha e tratamento de informação com o objetivo de criar bases de dados para o funcionamento dos 

critérios, estes foram operacionalizados pelos decisores, recorrendo a descritores de desempenho.  

Por fim, tendo o modelo operacionalizado numa ferramenta Excel, fez-se uma análise aos resultados e 

limitações do modelo. A ferramenta criada permite ordenar encomendas por ordem 

ascendente/descendente de valor global, com base na operacionalização dos critérios definidos, com 

utilidade, sempre que a procura excede a capacidade de oferta ao mercado e surge a necessidade de 

optar entre um conjunto de potenciais alternativas.    
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6. Conclusões finais e desenvolvimentos futuros 

A Corticeira Amorim apresenta-se como líder mundial do mercado de cortiça. Para manter esta posição 

de destaque, é crucial o foco na melhoria contínua dos seus produtos e processos. Neste contexto, 

surgiu a presente dissertação de mestrado, focada na melhoria de processos relativos à produção e 

acabamento de rolhas aglomeradas, na Unidade Industrial Equipar, localizada em Coruche. 

O sistema em estudo, a Equipar Distribuição, dedica-se à customização das rolhas, aplicando-lhes a 

marca e tratamento específico, antes de serem embaladas e, posteriormente, expedidas para os 

clientes finais. 

Os principais desafios identificados neste sistema foram a melhoria do processo produtivo, com o 

objetivo de melhorar o fluxo de produção, e a melhoria do processo de decisão no planeamento. Para 

cada um dos desafios, foi identificada uma metodologia a seguir, a fim de auxiliar o trabalho 

desenvolvido. 

Para melhorar o processo produtivo, seguiu-se uma metodologia que resulta da combinação de duas 

filosofias que, embora diferentes, revelam bons resultados na melhoria de sistemas produtivos, quando 

aplicadas em conjunto: Teoria das Restrições e pensamento Lean. A Teoria das Restrições foca-se na 

identificação de oportunidades de melhoria nos pontos de estrangulamento dos sistemas produtivos. 

Por outro lado, as ferramentas Lean demonstram ser bastante úteis na melhoria de processos. Assim, 

a metodologia utilizada teve como base os cinco passos da TOC: 1 – Identificar a restrição; 2 – Explorar 

a restrição; 3 – Subordinar o sistema à restrição; 4 – Elevar a restrição e 5 – Voltar ao passo 1. 

Adicionalmente, a operacionalização destes passos foi acompanhada pela aplicação de ferramentas 

Lean, essencialmente para identificar e explorar os pontos de estrangulamento. 

O primeiro ciclo de melhoria realizado iniciou-se com a identificação da restrição do sistema, recorrendo 

à análise das capacidades dos setores e a ferramentas Lean como o RCA e o VSM. Nesta etapa, 

concluiu-se que o processo de Embalagem era a restrição, que foi posteriormente explorada. Atuou-se 

sobre o tempo de ciclo das linhas de embalagem com a troca das máquinas de contar da linha 1 para 

a linha 2, e vice-versa, o que permitiu um aumento de capacidade efetiva de 12% (de 113,03 para 

126,61 ML/hora). Adicionalmente, realizou-se uma análise SMED, com o objetivo de diminuir os tempos 

de setup. Foi proposto um novo método de trabalho normalizado na linha de embalagem número 1, 

com a introdução de um operador logístico, o que resulta num potencial aumento de capacidade efetiva 

de 15%, para 146,09 ML/hora. Por fim, foram sugeridas propostas de melhoria de 5S e Gestão Visual 

para a identificação dos contentores, que afetam diretamente o processo de Embalagem.  

Após a exploração da restrição, a Embalagem apresentava um potencial de produção superior ao 

objetivo traçado internamente (116,67 ML/hora), o que indicava não ser necessário investir em recursos 

(equipamento / mão-de-obra), com a elevação da restrição. No entanto, verificou-se que a restrição se 

havia transferido para o fornecedor da Equipar Distribuição, a Unidade de Aglomerados, já que não 

fornecia a quantidade de rolhas necessária para que a EQD operasse nos limites de capacidade e 

cumprisse com o planeamento de produção.  
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Na sequência da deslocação da restrição foi realizado um segundo ciclo da Teoria das Restrições, na 

Unidade de Aglomerados, com o objetivo de melhorar o seu nível de serviço e a disponibilidade de 

matéria-prima para a EQD. A existência desta restrição foi identificada pela escassez de rolhas para 

processar na Equipar Distribuição, o que foi comprovado com o baixo grau de cumprimento do plano 

de produção da AGLO (aproximadamente 49%). Neste ciclo, explorou-se a restrição através de 

melhorias no fluxo de informação e de materiais, recorrendo a gestão visual e 5S, com a introdução de 

um novo quadro para o lançamento das ordens de produção na Lavação e ainda novas placas 

identificativas para os artigos e para os cestos que armazenam o produto em vias de fabrico. Por fim, 

propôs-se uma alteração ao ficheiro Excel onde se realiza o planeamento de produção da Equipar 

Distribuição, com o objetivo de nivelar os planeamentos das duas unidades (EQD e AGLO) e, 

consequentemente, aumentar o nível de serviço. 

Para a melhoria do processo de decisão no planeamento da Equipar Distribuição, sempre que a procura 

excede a capacidade de oferta ao mercado, seguiu-se uma metodologia multicritério de apoio à decisão 

(MCDA). Foi feita uma revisão de literatura sobre a Análise de Decisão Multicritério, a metodologia e 

principais métodos multicritério existentes. Deste modo, decidiu-se dividir a metodologia em quatro 

etapas principais: na primeira etapa procedeu-se à identificação dos stakeholders que teriam impacto 

no desenvolvimento e aprovação do modelo e à identificação de potenciais critérios de avaliação. Desta 

etapa, resultou a identificação de nove stakeholders e oito potenciais critérios. De seguida, definiu-se 

a versão final dos critérios de avaliação e procedeu-se à ponderação dos mesmos em conferência de 

decisão, recorrendo ao método das cartas. Nesta fase, os oito critérios identificados inicialmente foram 

filtrados, de onde resultaram os cinco finais, sendo que após ponderados, o critério “Margem bruta 

consolidada do cliente na Amorim & Irmãos” apresentou-se como o critério mais relevante, em oposição 

ao critério menos significativo, “Data de produção planeada para a encomenda”. A terceira etapa 

consistiu na operacionalização dos critérios, através de recolha e tratamento de informação para 

construção das bases de dados e a definição dos descritores, bem como os respetivos níveis de 

desempenho. Por fim, tendo o modelo criado e operacionalizado numa ferramenta Excel, fez-se uma 

análise aos resultados obtidos e limitações do modelo. A análise aos resultados realizou-se recorrendo 

à tabela de desempenho que continha as encomendas do planeamento da EQD, numa determinada 

semana, em que a procura excedia a capacidade de oferta.  

Como desenvolvimento futuro, é sugerido que se tomem os seguintes passos para dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido:  

 Melhoria do processo produtivo 

Para a melhoria do fluxo produtivo é recomendado que se mantenha a cultura de melhoria contínua. 

Deve ser novamente e continuamente aplicada a Teoria das Restrições, não permitindo que a inércia 

se sobreponha. Caso se verifique que a restrição se mantém na escassez de rolhas AGLO, é sugerido 

que se analise o nivelamento de produção EQD/AGLO através de um estudo aprofundado às 

capacidades dos setores da Unidade de Aglomerados, adaptando a ferramenta Excel representada na 

figura 37. Para além disso, após o estudo às capacidades da AGLO, deve ser feito um balanceamento, 

de modo a minimizar os setups na etapa que restringe o fluxo. 
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Por outro lado, se a restrição se localizar na EQD, no processo de Embalagem, é sugerido que se eleve 

a restrição adquirindo uma nova máquina de contar do tipo MCE-48 para a linha 2 e/ou, investir em 

recursos humanos, fazendo com que, pelo menos em um dos três turnos, seja possível operar com 5 

pessoas, 2 em cada linha e 1 operador logístico.  

 Melhoria do processo de decisão  

Relativamente ao modelo de análise de decisão multicritério, sugere-se que, futuramente, os critérios 

sejam atualizados, bem como as bases de dados, de modo a que sejam periodicamente e sempre que 

necessário alteradas. O critério g6, “Desvio relativamente ao orçamento anual de vendas fornecido pelo 

cliente” deve ser analisado, de modo a que seja possível atualizar a construção da sua base de dados, 

permitindo obter como input a causa do desvio, para que não exista a possibilidade de se obter 

resultados enviesados, tal como descrito na secção 5.5. 

Por fim, relativamente ao critério g3 “Cliente estratégico/ “premium”, é sugerido que a base de dados 

de clientes estratégicos seja sujeita a aprovação pelos Co-CEOs.  

Concluindo, importa referir que as metodologias revistas e utilizadas ao longo deste trabalho se 

revelaram eficazes, tanto pelos resultados obtidos, como pela oportunidade de trabalho futuro criada.   
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ANEXOS 

Anexo A – Tarefas do operador responsável pelo abastecimento 

Tarefa Abastecimento Logística 

EQD    MRC TRA EMB 

Abastecer a marcação com cestos  X    

Retirar cestos vazios da marcação  X    

Conduzir “comboio logístico” para a AGLO com cestos 

vazios e abastecer a EQD com cestos cheios 

X     

Transportar cestos da unidade TT para a EQD (se 

necessário) 

X     

Transportar paletes da zona de embalagem para filmar     X 

. Colocar palete a filmar e colocar etiqueta     X 

Transportar e alocar paletes filmadas pelo armazém de 

expedição 

    X 

Despejar Big Bags em cestos (se necessário)     X 

Transportar contentores da EQD para estufa de SO2 e vice-

-versa 

    X 

Esvaziar cestos em contentores para tratamento direto 

(sem marcação) 

  X   

Abastecer escolha manual (se necessário, em caso de 

marcação defeituosa) 

    X 

Transportar paletes incompletas da embalagem para zona 

de paletes incompletas 

    X 

Transportar e pesar na portaria desperdícios e rolhas 

queimadas 

    X 

Abastecer a embalagem com paletes e caixas vazias    X  

Cumprir com a Reciclagem     X 
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Anexo B – Template: Planeamento da produção 
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Anexo C – Medições Marcação 
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Anexo D – Medições Tratamento  
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Anexo E – Medições Embalagem linha 1 
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Anexo F – Medições: Embalagem linha 2  
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Anexo G – Capacidades Embalagem: linhas 1 e 2  
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Anexo H – Value Stream Mapping EQD  
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Anexo I – Medições Embalagem linha 1 após melhoria (4.2.2) 
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Anexo J – Medições Embalagem linha 2 após melhoria (4.2.2) 
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Anexo K – Capacidade potencial Embalagem após melhoria (4.2.3)  
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Anexo L – Sugestão de nova etiqueta para contentor EQD 
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Anexo M – Resumo das capacidades teóricas EQD 
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Anexo N – Capacidades produtivas Aglomerada: Extrusão e Moldação 

 

 


