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Resumo 

O sector da cortiça tem uma grande relevância na indústria portuguesa, porém está cada vez mais 

sujeito a novas pressões do mercado onde atua. A Corticeira Amorim, empresa onde o presente 

estudo é realizado, é a líder mundial deste sector, apostando de forma contínua no melhoramento 

dos seus processos e produtos.  

Em linha com esta estratégia, o presente estudo tem como objetivo melhorar o processo de produção 

de um dos produtos da Corticeira Amorim, as rolhas aglomeradas produzidas na unidade industrial 

Equipar.  

Para atingir o objetivo proposto identificou-se como adequada a aplicação da Teoria das Restrições. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica desta teoria e concluiu-se que tem sido amplamente estudada e 

aplicada em diferentes indústrias com resultados muito positivos. Esta teoria defende que a melhoria 

de um processo deve passar pela identificação e consequente melhoria da restrição do mesmo.  

Neste trabalho realizaram-se dois ciclos da Teoria das Restrições. No primeiro, a etapa de 

Retificação foi identificada como restrição e diversas melhorias foram propostas para a resolver, as 

quais foram prontamente implementadas. A resolução desta restrição foi conseguida, sendo possível 

um aumento de 27% da capacidade do processo produtivo. Este valor traduz-se num possível ganho 

anual de cerca de 1,5 milhões de euros. No segundo ciclo identificou-se a Extrusão como nova 

restrição. A análise desta etapa foi também realizada e as melhorias sugeridas apontam para um 

novo aumento de capacidade do processo em 22%. 

Por fim, pode-se concluir que o objetivo definido para a presente tese de mestrado foi totalmente 

alcançado. 

  

Palavras-Chave: melhoria, processo produtivo, teoria das restrições. 
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Abstract 

The cork sector has a great relevance in the Portuguese industry, but is increasingly subject to new 

pressures in the market where it operates. Corticeira Amorim, company where this study is conducted, 

is the world leader in this sector and gives a continuous focus to the improvement of its processes and 

products. 

Consistent with this strategy, this study aims to improve the production process of one Corticeira 

Amorim’s products, the agglomerated corks produced in the factory of Coruche. 

To achieve the proposed objective, the application of Theory of Constraints was identified as 

appropriate. A literature review of this theory was conducted and it was concluded that it has been 

widely studied and applied in different industries with very positive results. This theory argues that 

improving a manufacturing process is possible by identifying the constraint and improving it. 

In this work two cycles of the Theory of Constraints were performed. In the first cycle, Mechanical 

Finishes was identified as the constraint and several improvements have been proposed to solve it, 

which were promptly implemented. The resolution of this constraint was achieved, meaning an 

increase of 27% in the capacity of the manufacturing process. This value results in a potential annual 

gain of approximately EUR 1.5 million. In the second cycle Extrusion was identified as the new 

restriction. The analysis of this stage was also performed and the suggested improvements could 

further increase process capacity by 22%. 

In conclusion the objective set for this master thesis was fully achieved. 

 

Keywords: improvement, production process, theory of constraints. 
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1 – Introdução 

1.1 – Contextualização do Problema 

Portugal é neste momento líder na produção e distribuição de cortiça. Em termos de produção detém 

49,6% da quota mundial, o que corresponde a uma produção anual de 100.000 toneladas em 

produtos de cortiça. É também o maior exportador, exportando anualmente o equivalente a cerca de 

845,37 milhões de euros, o que corresponde a 64,7% das exportações mundiais. Importa destacar 

também que em 2010 o sector da cortiça nacional representou 1,5% da produção industrial nacional e 

cerca de 2,1% das exportações nacionais (APCOR, 2013b). Além disso, em 2009 esta indústria 

empregava 8,7 mil trabalhadores (Autoridade da Concorrência, 2012). 

Apesar destes números expressivos, deu-se em 2009 uma queda no consumo de cortiça que pode 

ser observada na Figura 1. Depois desta quebra, em 2009, causada pela crise económica na Europa, 

o sector da cortiça tem vindo a recuperar, conseguindo superar as pressões existentes. Acresce a 

estes dados que o número de empresas portuguesas no sector da cortiça teve um decréscimo de 

28,5% entre 2000 e 2010 (APCOR, 2013b). Num ambiente cada vez mais competitivo e em que o 

nível de serviço exigido pelos clientes é cada vez maior, só as empresas que conseguem diversificar 

o seu portfólio de atividades e apresentar processos eficientes e com baixo custo é que conseguem 

resistir. 

 

Figura 1 – Evolução das exportações portuguesas de cortiça (adaptado de APCOR (2013b)) 

É neste contexto que surge o presente trabalho em colaboração com a empresa Corticeira Amorim. 

Esta empresa é líder mundial no sector da cortiça e destaca-se, recentemente pela expansão para 

mercados não afetados pela crise europeia, sendo que neste momento o maior país consumidor dos 

seus produtos são os EUA. Destaca-se também esta organização pela recorrente aposta em 

Inovação e Desenvolvimento, sobretudo para melhoria dos seus processos e produtos. 

O presente trabalho terá foco no processo produtivo de rolhas de cortiça, produto em que a Corticeira 

Amorim é líder com uma quota de 25%, na unidade industrial situada em Coruche (UI Equipar). Este 

processo irá ser analisado detalhadamente etapa a etapa, procurando problemas e sempre que 

possível irão ser sugeridas soluções para os resolver.   
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1.2 – Objetivos do Trabalho 

O principal objetivo deste trabalho é a melhoria do processo de produção de rolhas de cortiça de uma 

unidade industrial da Corticeira Amorim. Pretende-se realizar uma análise detalhada deste processo 

com a finalidade de propor possíveis melhoramentos a implementar e, se possível, aumentar a 

capacidade do processo produtivo. Para atingir este objetivo diferentes pontos do processo serão 

analisados, dos quais se destacam: 

 Identificar a organização de trabalho quer em termos de recursos humanos como de 

equipamentos. 

 Analisar os principais indicadores da unidade industrial; 

 Estudar a forma como o planeamento é efetuado; 

O sucesso deste trabalho dependerá sempre da aceitação e sucessiva implementação, por parte da 

Corticeira Amorim, das sugestões efetuadas para a melhoria do processo produtivo.  

 

1.3 – Metodologia 

Apresenta-se nesta secção a metodologia a seguir para o desenvolvimento do trabalho a ser 

realizado ao longo da presente dissertação de mestrado. 

 

 

 

 

 

 

Numa primeira fase caracteriza-se a Corticeira Amorim e uma das suas unidades industriais, a 

Equipar, onde o presente trabalho irá ser realizado. Pretende-se nesta fase descrever o processo de 

produção que ocorre nesta unidade industrial. Nesta fase também se procura descrever os principais 

problemas encontrados neste processo produtivo.  

Numa segunda fase realiza-se uma revisão bibliográfica sobre uma metodologia de melhoria continua 

aplicável a processos produtivos. Pretende-se evidenciar estudos semelhantes que poderão auxiliar o 

futuro estudo e pretende-se também justificar as razões que motivaram a escolha da metodologia 

contínua a ser praticada. Pretende-se que a metodologia identificada nesta fase sirva como guia para 

a melhoria do processo produtivo.  

4. Análise de Resultados 

3. Aplicação de metodologia de melhoria contínua 

2. Revisão bibliográfica 

1. Caracterização do problema a resolver 

Figura 2 – Metodologia a seguir na presente dissertação 
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Numa terceira fase aplica-se a metodologia identificada na fase anterior ao processo produtivo em 

estudo, a produção de rolhas aglomeradas na Equipar. Com esta aplicação pretende-se melhorar 

este processo, procurando-se pontos menos bons no mesmo e sugerindo alternativas. 

Numa quarta e última fase da presente dissertação de mestrado os resultados devem ser analisados. 

Com a realização desta fase pretende-se concluir se o objetivo inicialmente proposto, a melhoria do 

processo produtivo, foi alcançado através da aplicação da metodologia identificada na segunda fase 

do trabalho. 

A metodologia aqui descrita indica a abordagem, a seguir ao longo do presente trabalho, para a 

resolução do problema que originou a realização da presente dissertação de mestrado.   

 

1.4 – Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho tem a seguinte estrutura: 

 Capítulo 1 – apresenta-se o contexto que motivou a realização do presente estudo, quais os 

seus objetivos, a metodologia a seguir e por fim a forma como este trabalho está organizado; 

 Capítulo 2 – descreve-se o caso de estudo, caracterizando a Corticeira Amorim, empresa 

onde este estudo irá ser desenvolvido assim como os seus produtos e o respetivo processo 

de produção. É neste capítulo que é apresentada a situação atual do processo produtivo da 

empresa (UI Equipar), a qual originou a realização do estudo; 

 Capítulo 3 – realiza-se uma revisão da literatura, com base no problema identificado no 

capítulo anterior. Esta revisão foca-se essencialmente na Teoria das Restrições, metodologia 

de melhoria contínua de processos, que foi identificada como adequada face aos objetivos do 

trabalho a realizar; 

 Capítulo 4 – implementa-se um primeiro ciclo da metodologia estudada no Capítulo 3, que se 

centra na etapa de Retificação do processo de produção de rolhas aglomeradas; 

 Capítulo 5 – após a implementação de um primeiro ciclo, realiza-se neste capítulo um novo 

ciclo cujo foco é dado a outra etapa do processo produtivo, a Extrusão; 

 Capítulo 6 – desenvolve-se um estudo adicional, onde se pretende melhorar a etapa de 

Escolha Eletrónica do processo produtivo; 

 Capítulo 7 – neste último capítulo são apresentadas as conclusões finais da presente tese de 

mestrado.   
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2 – Caso de Estudo 

Neste Capítulo é apresentado o caso de estudo em análise numa perspetiva top-down: começa-se 

pela descrição da Corticeira Amorim, faz-se referência à empresa Amorim & Irmãos, bem como à 

unidade industrial de Coruche (UI Equipar) e finaliza-se pela caracterização da unidade de 

aglomerados, onde o presente estudo é efetuado. Dentro desta unidade o presente trabalho irá focar-

se na melhoria do processo produtivo de rolhas aglomeradas.  

 

2.1 – Caracterização da Corticeira Amorim 

Nesta secção é apresentada uma breve descrição da empresa em termos da sua história desde a 

sua formação até ao presente, de como se encontra organizada e quais os seus principais produtos. 

 

2.1.1 – História 

A Corticeira Amorim é atualmente a maior empresa mundial de produtos de cortiça e apresenta uma 

história de quase 150 anos de operações neste sector. A empresa foi fundada por António Alves de 

Amorim, quando em 1870 abriu uma fábrica com o propósito de fornecer rolhas de cortiça a 

produtores de vinho do Porto (Corticeira Amorim, 2013).   

A evolução que se verificou na empresa, de pequena fábrica situada no Porto a líder no mercado da 

cortiça está diretamente relacionada com a verticalização assumida pela empresa desde a obtenção 

de matérias-primas ao serviço pós-venda, com a aposta em mercados estrangeiros, sobretudo em 

mercados com forte expressão na produção de vinho, e também com o forte investimento em 

atividades de Inovação e Desenvolvimento. 

Do total de vendas efetuadas em 2012 apenas 5% foram efetuadas em Portugal, isto no ano em que 

as vendas atingiram valores máximos históricos. Estes dados mostram a forte presença desta 

empresa em mercados internacionais, que tem atividades em mais de cem países. Na Figura 3 estão 

representadas as parcelas de vendas da Corticeira Amorim para as diversas regiões do mundo. 

Observa-se uma clara dependência dos países europeus, porém e citando o presidente da empresa 

António Rios de Amorim, a Corticeira tem conseguido resultados globais positivos uma vez que tem 

“expandido o seu negócio para geografias não afectadas pelo vírus europeu” (Amorim, 2012). 
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Enquanto empresa líder, a qualidade dos produtos é de extrema importância e por isso tem-se 

verificado um grande investimento em Inovação e Desenvolvimento, cerca de 6 milhões de euros 

anualmente (Corticeira Amorim, 2013). Como marco mais importante, este departamento conseguiu 

reduzir para níveis insignificantes o 2,4,6 Trichloroanisol (TCA) das rolhas, elemento responsável pelo 

indesejável sabor a cortiça no vinho. É também responsável pela melhoria contínua dos processos e 

dos produtos apresentados pela Corticeira Amorim. 

Importa também destacar que esta empresa procura colaborar com vários sectores do mercado de 

modo a promover a cortiça, assim como as suas qualidades e vantagens face a produtos substitutos. 

Tem por exemplo uma presença constante em atividades culturais, de destacar o fornecimento de 

cortiça para a obra arquitetónica de 2012 presente no Pavilhão da Serpentine Gallery em Londres 

(representado no lado esquerdo da Figura 4), este que é considerado um marco da arquitetura 

mundial (Amorim, 2012). Para além disso, a cortiça presente no pavimento da Sagrada Família em 

Barcelona foi também fornecida por esta empresa. Este pavimento pode ser observado no lado direito 

da Figura 4. 

   

Figura 4 – Serpentine Gallery (Serpentine Gallery, 2012) e Sagrada Família (Wicanders, 2010) 

 

61,6% 18,0% 

6,8% 

6,8% 

5,0% 

1,7% 

Europa (exceto Portugal)

EUA

Resto da América

Oceania

Portugal

Africa

Figura 3 – Total de vendas por região (adaptado de Amorim (2012)) 
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Outro exemplo foi a colaboração com a empresa White Banana e o designer Celsus de modo a criar 

uma prancha de surf totalmente ecológica e deste modo alertar para um segmento de mercado mais 

jovem sobre as potencialidades da cortiça, esta pode ser observada na Figura 5.  

 

Figura 5 – Prancha de surf feita de cortiça (Celsus, 2013) 

 

2.1.2 – Estrutura da Empresa 

A Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. é uma holding do Grupo Amorim. Este grupo é líder mundial na 

indústria da cortiça, apesar disso apresenta uma diversificação dos seus negócios para áreas tão 

distintas como a imobiliária, o turismo, as telecomunicações ou os têxteis. A Corticeira Amorim é 

presidida por António Rios de Amorim e está presentemente cotada na bolsa de Lisboa com um 

capital social de 133 milhões de euros. Esta empresa apresenta a estrutura formal representada no 

organograma da Figura 6. 
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Amorim Cork 
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S.A. 
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S.A. 
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Amorim 
Natural Cork 
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Amorim & 
Irmãos, 

S.G.P.S., S.A. 

Figura 6 – Organograma da Corticeira Amorim (adaptado de Amorim (2012)) 
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O presente estudo centra-se numa das unidades industriais, unidade industrial de Coruche, da 

empresa Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A, sub-holding da Corticeira Amorim que se dedica à 

produção, distribuição e venda de rolhas de cortiça. Esta empresa é constituída por doze unidades 

industriais, distribuídas por Portugal e Espanha e por vinte e cinco empresas espalhadas pelo mundo 

responsáveis pela distribuição das rolhas para os clientes. 

 

2.1.3 – Produtos 

A cortiça, material a partir do qual são feitos todos os produtos da Corticeira Amorim, provém do 

sobreiro designado Quercus suber. Portugal, que tem na cortiça uma matéria-prima de excelência, é 

responsável por cerca de 70% da produção mundial, mais de 60% dos quais para a produção de 

rolhas de cortiça (Mestre et al., 2006). Características como ser natural, reciclável, não-tóxico e 

renovável fazem com que a cortiça seja um material sustentável, o que a distingue face a outros 

vedantes artificiais. O facto de ser impermeável a líquidos e gases e de ter uma grande resistência 

leva a que a cortiça seja um material de excelência para a produção de rolhas. Por fim, outras 

características como ser leve, bom isolador térmico, elétrico e acústico indicam que se adequa para 

revestimentos e isolamentos (Mestre et al., 2013).  

Na atualidade a Corticeira Amorim tem como negócio principal as rolhas de cortiça: em 2012 

representaram 59,4% do total de vendas (Amorim, 2012). Além das rolhas apresenta também no seu 

portfólio de produtos: revestimentos, aglomerados compósitos, isolamentos e matérias-primas, 

produtos indicados por ordem decrescente de vendas e que podem ser observados na Figura 7, bem 

como a sua percentagem parcial de vendas face ao total de vendas da empresa. 

 

 

 

 

 

A empresa Amorim & Irmãos é então a responsável pela produção das rolhas, o produto que detém 

mais valor da Corticeira Amorim. Os tipos de rolhas produzidos são: 

 Acquamark®: rolha natural em que o revestimento é feito por ação de uma solução de base 

aquosa;  

 Advantec®: rolha técnica que é uma referência nos vinhos de grande rotação. Quando 

colorida com as mais diversas cores forma a Advantec Colours®; 

 Neutrocork®: rolha técnica que se distingue pela sua grande estabilidade estrutural; 

59,4% 23,0% 

1,6% 

14,5% 
1,4% 

Rolhas

Revestimentos

Isolamentos

Aglomerados Compósitos

Matérias-Primas

Figura 7 – Vendas por tipo de produto (adaptado de Amorim (2012)) 



 

8 

 

 Rolha aglomerada: constituída por aglomerado de cortiça, é a rolha ideal para vinhos de 

consumo rápido; 

 Rolha natural: produto topo de gama, ideal para os vinhos com melhor qualidade; 

 Spark®: rolha destinada aos champanhes e espumantes de maior qualidade; 

 Top Series®: rolha natural customizada para clientes que pretendem um produto único e 

luxuoso; 

 Twin Top®: rolha aglomerada com dois discos de cortiça natural nas duas extremidades. 

 

2.2 – Caracterização da Unidade Industrial de Coruche e da Unidade de 

Aglomerados 

Nesta secção irá ser caracterizada a unidade industrial da Amorim & Irmãos em que o presente 

estudo é realizado. Seguindo uma estratégia assumida pela empresa de localizar uma unidade 

produtiva junto à fonte de matéria-prima, a Unidade Industrial de Coruche (também conhecida por UI 

Equipar) está localizada na vila que é reconhecida como sendo a capital mundial da cortiça (titulo não 

oficial mas que se deve à produção diária de 5 milhões de rolhas e por ter polos de desenvolvimento 

e inovação ligados a este produto). Na Figura 8 pode-se ver as principais zonas onde o sobreiro está 

presente em Portugal e a proximidade desta unidade industrial às mesmas.  

 

Figura 8 – Montado de sobreiro em Portugal e localização de Coruche (APCOR, 2013a) 

 

Esta unidade está dividida nos seguintes segmentos: Unidade de Aglomerados, Unidade de Twin Top 

e Unidade de Distribuição. O presente estudo foca-se no processo produtivo na Unidade de 

Aglomerados, unidade que deve o seu nome à produção exclusiva de rolhas aglomeradas. Esta 

unidade conta atualmente com 30 trabalhadores que desempenham as suas tarefas em três turnos 

de oito horas cada.  

Ao longo desta secção irão ser explicados os produtos que se fabricam nesta unidade industrial, o 

respetivo processo produtivo e como é feito o planeamento de produção. 

 

 

Unidade Industrial 

de Coruche 
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2.2.1 – Rolha Aglomerada  

A rolha aglomerada é ideal para vinhos de consumo rápido, com um consumo de preferência até 6 

meses após o engarrafamento. É obtida a partir de aparas, desperdícios de cortiça de maior 

qualidade usada para o fabrico de rolhas naturais ou de discos, e de refugo, cortiça de pouca 

qualidade. A trituração destas matérias-primas forma um granulado que dá origem à rolha 

aglomerada. As especificações mais relevantes do granulado deste tipo de rolha, como o 

comprimento, o diâmetro, a humidade e o peso específico podem ser vistas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Especificações do granulado de uma rolha aglomerada 

Característica Medidas 

Diâmetro (D) ± 4 mm 

Humidade (H) 4% - 9% 

Massa Volúmica (MV) 250 - 330 Kg/m
3
 

Nesta unidade industrial, são produzidos vários tipos de rolhas aglomeradas que variam com o tipo 

de granulado a partir do qual são formados e com o tipo de vinho que irão vedar. Existem dois tipos 

de granulados, que se diferenciam pelas dimensões dos diâmetros dos grânulos: 

 RCT: granulado mais grosso, tendo os grânulos diâmetros que variam entre os quatro e os 

seis milímetros. Este granulado dá origem a dois tipos de rolhas: a rolha aglomerada 

proveniente de RCT (Aglo RCT) e a rolhas que irão vedar vinhos espumosos como o 

champanhe e as sidras (Espumosos); 

 RA: granulado mais fino, tendo os grânulos diâmetros que variam entre os dois e os quatro 

milímetros. Este granulado dá também origem a dois tipos de rolhas: a rolha aglomerada com 

origem no granulado RA (Aglo RA) e à rolha Advantec®. Estas diferem após a etapa de 

lavação uma vez que nesta são sujeitas a diferentes processos.   

As rolhas produzidas na UI Equipar diferenciam-se entre si pelo tipo de granulado que lhes dá origem 

(RA ou RCT) e pelo seu calibre, isto é, pelas dimensões de comprimento e de diâmetro. Assim uma 

rolha 44x23 RA é uma rolha cujo comprimento é de 44 milímetros, o diâmetro é de 23 milímetros e 

provém de um granulado RA. Em termos de vendas, estas rolhas têm um preço estabelecido por 

milheiro, ou seja por mil rolhas vendidas. Apesar destes valores serem confidenciais irá considerar-se 

nesta tese de mestrado um preço médio de 15 euros por milheiro. 
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2.2.2 – Processo  

Na Figura 9 apresenta-se o diagrama de fluxos respeitante ao processo produtivo desta unidade. 

Este divide-se em nove etapas principais que se descrevem na secção seguinte. 

Figura 9 – Processo produtivo de rolhas aglomeradas 
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2.2.2.1 – Etapas do Processo  

Trituração: é a primeira etapa no processo de produção de rolhas e é feita fora da Unidade de 

Aglomerados, representada pelo retângulo a tracejado na Figura 9. Nesta etapa a matéria-prima é 

triturada formando pequenos grãos que farão parte da estrutura das rolhas aglomeradas. 

Rosa: após a Trituração, os grãos de cortiça poderão sofrer um tratamento para a eliminação do 

TCA, por destilação a vapor. Noutros casos, rolhas de qualidade inferior, não é necessário que os 

grãos passem por este processo. Esta etapa também é feita noutro complexo industrial. 

Extrusão: nesta etapa começa-se por misturar o granulado com cola, látex e parafina. As 

quantidades de cada substância são pré-definidas em receitas, cabendo ao operador apenas 

escolher a receita que se adequa ao tipo de rolha pretendido. Esta mistura quando concluída é 

depositada num carro de abastecimento, que alimenta as extrusoras assim que estas atingem um 

nível baixo e pré-definido de mistura no seu interior. Nas extrusoras a mistura passa por uns moldes 

cilíndricos onde é aquecida a temperaturas na ordem dos 130ºC e através da reação entre a 

humidade interna das rolhas e a cola presente na mistura formam-se rolos aglomerados de cortiça 

(ver Figura 10). Estes rolos têm um deslocamento contínuo e são cortados pela ação de lâminas 

formando assim corpos de cortiça. Os corpos caem num tapete rolante e alimentam cestos. A 

extrusão na Unidade de Aglomerados é constituída por quatro linhas de produção, tendo cada uma 

dezasseis extrusoras. Importa salientar que para além destas máquinas, existem outras máquinas 

fora desta unidade que também produzem rolhas (160.000 por semana) para esta unidade. 

Nesta etapa é controlada a humidade, a massa volúmica e a permeabilidade a gases, assim como o 

comprimento e o diâmetro que dependem do tipo de rolha pretendido. 

 

Figura 10 – Linha de extrusão e rolos de cortiça numa extrusora 

Retificação: consiste em moldar os corpos de modo a obter as configurações finais desejadas. A 

Retificação (ver Figura 11) é dividida em três partes sendo caracterizada cada uma por uma máquina 

diferente. Os corpos vindos da etapa de Extrusão passam primeiro por uma ponçadeira que retifica o 

diâmetro final pretendido. De seguida deslocam-se para uma topejadeira onde o comprimento é então 

retificado e por fim passam por chanfradeiras que fazem o acabamento final da rolha. O número de 

máquinas e a sua organização na UI Equipar são apresentados na secção 2.2.3. 
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Figura 11 – Linha de Retificação 

Nesta etapa o controlo de qualidade efetuado destina-se a comparar o comprimento e o diâmetro das 

rolhas obtidas na Retificação com as dimensões finais pretendidas. 

Lavação: nome dado à etapa (ver Figura 12) onde as rolhas, já com as suas configurações finais, 

são lavadas através da utilização de peróxido de hidrogénio e outras substâncias químicas. Após esta 

etapa as rolhas alcançam a estabilidade química e passam a ter uma superfície homogénea. Para 

esta etapa existem quatro máquinas que fazem lavagens do tipo Natural e do tipo STD. 

 

Figura 12 – Máquina de Lavação 

O controlo de qualidade, após a etapa de Lavação, é feito pelo laboratório desta unidade industrial e 

tem como objetivo verificar o nível de TCA presente nas rolhas. Consoante os resultados obtidos nos 

testes efetuados, decide-se aprovar ou rejeitar o lote em estudo.  

Revestimento: esta etapa consiste em revestir as rolhas com uma tinta. Dado que esta etapa não é 

essencial à produção das rolhas esta só é efetuada caso seja um dos requisitos pedidos pelos 

clientes. A rolha Advantec é o tipo de rolha que passa por esta etapa. 

Escolha Eletrónica/Manual: nesta etapa (ver Figura 13) procuram-se defeitos que as rolhas possam 

ter, sendo assim escolhidas e separadas as que têm a qualidade pretendida das restantes. Esta 

escolha pode ser feita tanto por máquinas como por trabalhadores especializados. Existem nesta 

unidade industrial onze máquinas que escolhem as rolhas automaticamente, tendo estas que passar 

por três testes: qualidade do topo superior, qualidade do topo inferior e qualidade ao longo do corpo 
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da rolha. Para a rolha ser aceite e selecionada para proceder à fase seguinte do processo precisa de 

passar em todos os testes. Caso as rolhas sejam rejeitadas num dos testes podem ter dois destinos: 

 Rebaixe: rolhas que podem ser reaproveitadas, passando estas para uma etapa anterior no 

processo: a Retificação. Estas vão dar origem a novas rolhas com dimensões inferiores; 

 Lenhas: rolhas com um tal grau de danificação que não podem ser reaproveitadas para 

formar novos tipos de rolhas. A cortiça deste tipo de rolhas vai ser reaproveitada para outros 

produtos da Corticeira Amorim, como por exemplo revestimentos. 

 

 

Figura 13 – Máquinas de escolha eletrónica 

A mesma seleção pode ser feita por trabalhadores especializados, com experiência em distinguir 

diferentes tipos de rolhas e possíveis defeitos existentes nestas. Para tal existem três tapetes por 

onde as rolhas se deslocam: enquanto dois deles servem para detetar defeitos e fazer a distinção 

entre rolhas boas, rebaixe ou lenhas, o outro serve para separar misturas que possam ter ocorrido 

numa das etapas anteriores. Recorre-se à deteção de defeitos manualmente apenas quando esta 

não pode ser feita automaticamente, o que pode acontecer por falta de capacidade da linha ou por 

incapacidade das máquinas de realizarem este processo (uma causa comum é o facto de haverem 

rolhas demasiado pequenas).  

Embalagem: nesta etapa finaliza-se o processo, embalando-se para cada ordem de encomenda a 

quantidade de rolhas pretendida. Estas ordens podem ser de clientes ou para repor/aumentar o 

inventário disponível no armazém. A embalagem pode ser feita em sacos de ráfia ou sacos de 

plástico e estes podem ser colocados em caixas de cartão. As paletes são arrumadas conforme o tipo 

de embalamento feito, se forem em sacos estes são empilhados uns em cima dos outros e se forem 

em caixas de cartão fazem-se por camadas tendo cada camada quatro caixas. A altura máxima da 

palete é pré-definida e depende do tipo e quantidade de rolhas em cada saco/caixa. Por ser a última 

etapa e por ter uma elevada variação na sua capacidade, a Embalagem é constituída por um buffer 

que a protege e que permite que possa estar sempre a produzir. 

Marcação: após a etapa de Escolha e para além da Embalagem, as rolhas podem necessitar de 

marcação, normalmente de acordo com as preferências do cliente a que se destinam. Para este fim, 

as rolhas têm de ser enviadas para outra das unidades presentes no complexo industrial de Coruche. 

Esta etapa à semelhança da Embalagem possui também um buffer inicial. 
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2.2.2.2 – Caracterização do Processo 

O processo classifica-se como sendo descontínuo e dentro deste como tendo produção por lotes. O 

volume de cada item produzido não é suficientemente grande para que se dedique um conjunto de 

máquinas à sua produção, portanto os vários tipos de rolha partilham as mesmas máquinas. Quando 

os lotes necessários de um determinado tipo de rolha são concluídos alteram-se as configurações 

das máquinas para os próximos lotes, de uma rolha diferente, a produzir. Portanto neste tipo de 

processos é importante a rapidez com que se consegue alterar as configurações das máquinas de 

modo a não perder muito tempo neste tipo de atividade (Dilworth, 1996). 

Este tipo de produção apresenta como principais vantagens: uma melhor utilização das máquinas e 

do espaço disponível, flexibilidade para produzir vários tipos de produtos possibilitando por exemplo o 

fabrico de um novo tipo de rolha e promove a especialização dos trabalhadores, pois estando estes 

alocados a uma determinada área é normal que após anos de experiência comecem a realizar as 

suas tarefas de modo otimizado (Kumar et al., 2008). 

  

2.2.2.3 – Fluxo de Informação  

A informação ao longo do processo recorre a um recurso essencial que são as folhas presentes na 

Figura 14. Estas acompanham as rolhas desde a etapa de Extrusão até à etapa final. 

 

Figura 14 – Folha identificativa de um lote de produção 

Existem folhas com quatro cores diferentes, cada uma correspondendo a um tipo de produto. Estas 

folhas acompanham os lotes de produção ao longo do processo e é nestas que vão sendo registados 

as informações mais importantes respeitantes a cada etapa. No exemplo da Figura 14, o lote 

corresponde a rolhas do tipo Espumosos que começou na etapa de Extrusão com as dimensões 

48,5x33, passou para a etapa de Retificação onde as suas dimensões finais foram 47x29,5. De 

seguida, o lote foi sujeito à etapa de Lavação, onde foi feita uma Lavação Natural e por fim à etapa de 

Escolha. Na parte direita destas folhas é feito o registo da data em que o lote foi finalizado em cada 

etapa e em que máquina se executou, isto é feito para questões de rastreabilidade de possíveis 

anomalias. 
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2.2.3 – Planeamento da Produção 

Sabendo de que forma se desenvolve a produção na UI Equipar é também importante saber como se 

faz o planeamento desta. Anualmente é feito um planeamento global através de previsões tendo em 

conta sazonalidades e tendências observadas em anos passados. Este planeamento inicial tem em 

conta as capacidades produtivas de cada unidade industrial.  

A unidade industrial divide a sua carteira de produtos em duas categorias: produtos que contam para 

80% das vendas anuais, são produzidos numa base de make-to-stock, ou seja, mesmo que não haja 

encomendas feitas são produzidos de modo a existir sempre stock disponível. Isto é feito por se ter a 

certeza que estes produtos irão ser vendidos e assim antecipam-se futuras ordens. Os restantes 

produtos são produzidos numa base de make-to-order, só se produzindo quando há encomendas. 

Durante o ano o planeamento é atualizado diariamente tendo em conta novas encomendas de 

clientes e a reposição do stock de segurança dos produtos mais importantes. O planeamento da 

produção é feito semanalmente tendo por base a última atualização feita, normalmente na sexta-feira 

da semana anterior. Este planeamento é efetuado pelo departamento de Planeamento da UI Equipar 

e é transmitido ao gestor de operações da unidade de Aglomerados, que escreve as ordens de 

produção em quadros semelhantes aos da Figura 15. Estes quadros estão presentes nas etapas de 

Extrusão, Retificação e Lavação. 

 

Figura 15 - Parte do quadro de ordens de produção 

Os quadros estão divididos em retângulos (a Figura 15 representa um desses retângulos), em que 

cada um corresponde a um tipo de rolha. Dentro deste retângulo é especificado o tipo de rolha a ser 

processada e em que quantidade. A quantidade é especificada através de retângulos, mais 

pequenos, em que cada um corresponde a uma ordem de produção (lote). Por exemplo na Figura 15 

estão representadas quatro ordens de produção para segunda-feira de rolha Aglo Ra com as 

dimensões 44x23. O fim da produção desse tipo de rolha na semana em questão é identificado com 

um retângulo a preto, na figura pode-se observar que esse ponto dá-se na quarta-feira após serem 

produzidos quatro lotes.   

Diariamente é feito um controlo da produção de modo a poder concluir se o que se planeou está de 

facto a ser concretizado ou se é preciso fazer alguma mudança, originada normalmente por atrasos 

que ocorrem ao longo do processo. 
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2.3 – Etapas com Problemas 

Nesta secção pretende-se descrever a situação atual das duas etapas que mais problemas levantam 

segundo os responsáveis da UI de Coruche, nomeadamente o diretor industrial e o gestor de 

operações. Estas etapas são a Retificação e a Escolha Eletrónica. Apesar da definição destas etapas 

já ter sido realizada na secção 2.2.2.1, neste capítulo irão ser explicadas em maior detalhe. Uma vez 

que com este trabalho se pretende melhorar o processo produtivo, este capítulo é importante 

sobretudo para identificar problemas cujo estudo deverá merecer maior atenção ao longo da tese. 

2.3.1 – Retificação 

Nesta primeira secção caracteriza-se a Retificação e apresenta-se a sua situação atual. 

2.3.1.1 – Caracterização 

Tal como foi discutido na secção 2.2.2 esta etapa tem como objetivo final obter as dimensões 

pretendidas pelos clientes para as rolhas. Os seguintes elementos estão incluídos na caracterização 

desta etapa (cuja representação pode ser vista na Figura 16): 

 Silos: representados a amarelo e a laranja, são seis silos de abastecimento automático (a 

amarelo) e um silo de abastecimento manual (a laranja). Estes armazenam os corpos 

provenientes da etapa anterior (Extrusão) e abastecem as linhas de produção da Retificação. 

O abastecimento só pode ser feito por um silo de cada vez e qualquer um dos silos pode 

abastecer qualquer uma das ponçadeiras; 

 Ponçadeiras: representadas a azul na Figura 16, são catorze e têm como objetivo formar o 

diâmetro final das rolhas; 

 Topejadeiras: representadas a cinzento na Figura 16, são doze e são responsáveis pelo 

comprimento final da rolha; 

 Chanfradeiras: representadas a verde na Figura 16, são nove e destinam-se a formar os 

chanfros nas rolhas. As primeiras seis chanfradeiras têm a característica especial de 

poderem ser alimentadas por duas topejadeiras em simultâneo, porém cada topejadeira só 

pode fornecer rolhas a uma chanfradeira, de cada vez;  

 Máquinas especiais: as duas últimas linhas são caracterizadas por máquinas diferentes das 

restantes. Estas têm a função equivalente a uma topejadeira e a uma chanfradeira (penúltima 

e última linha de produção na Figura 16); 

 Cestos: os cestos são colocados no final da linha de produção e é onde as rolhas serão 

depositadas. Assim que estes estão cheios passam à próxima fase do processo. 
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Figura 16 – Representação das máquinas envolvidas na Rectificação 

Por cada turno existem três trabalhadores alocados à Retificação que desempenham várias funções 

como desencravar as máquinas, substituir os cestos cheios por novos cestos que estejam vazios, 

fazer o registo de produção assim que um cesto esteja cheio ou fazer a limpeza desta área. Também 

definem, com o auxílio a um software, o fornecimento por parte dos silos às ponçadeiras e a distinção 

de qual das chanfradeiras devem as topejadeiras fornecer, no caso em que possa ser mais que a 

uma. 

 

2.3.1.2 – Situação Atual 

De acordo com o planeamento anual feito, a etapa da Retificação é dividida em duas áreas, 

caracterizando-se cada uma por retificar rolhas de tipos diferentes. A primeira área (linhas 1 a 8) 

retifica rolhas do tipo Espumosos e segunda área retifica os restantes tipos de rolha (Aglo Ra, Aglo 

RCT e Advantec). Esta divisão deve-se ao facto dos Espumosos terem dimensões superiores aos 

restantes tipos de rolhas e assim calibram-se as máquinas desta área para este tipo de dimensões. 

Na presente dissertação o primeiro grupo de rolhas é designado por Espumosos (ESP) e o segundo 

grupo por Aglo RA/RCT (AGLO). 

Atualmente é registada, no computador, a quantidade produzida diariamente em cada área e através 

de uma fórmula que compara essa produção com um valor ideal é calculada a eficiência desta etapa. 

O valor ideal é calculado através da multiplicação das horas diárias (consideram-se 23,5 horas, pois 

em 0,5h por dia são feitos ajustes nas máquinas) pela capacidade produtiva das máquinas (12.000 

rolhas por hora para as AGLO e 10.000 para as ESP). Na Figura 17 podem-se observar as eficiências 

médias mensais, de Janeiro a Setembro do presente ano.  

 

Figura 17 – Eficiências das máquinas na Retificação (2013) 
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Por análise da Figura 17 verifica-se que o nível de eficiência das máquinas na Retificação é baixo. 

Após várias observações a esta etapa na Unidade de Aglomerados, pode-se concluir que as 

principais causas para as baixas eficiências apresentadas são: 

 A fórmula usada para calcular as eficiências das máquinas apresenta algumas falhas. 

Considera-se que a capacidade das máquinas é igual para todos os casos o que não é 

verdade, uma vez que existem por exemplo chanfradeiras que são alimentadas por duas 

topejadeiras e outras só por uma; 

 Não haver um escalonamento que indique semanalmente a que máquinas devem ser 

alocadas a produção de determinado tipo de rolhas; 

 Constante falta de cestos. Na maioria das observações feitas não havia para cada máquina 

no final da linha um cesto disponível, ou seja, os cestos disponíveis eram menos que onze. 

Isto acontece uma vez que os restantes cestos estão à espera de poderem fornecer a etapa 

de lavação, ou seja, constituem inventário de WIP; 

 Encravamento das máquinas. Com grande frequência rolhas ficam encravadas nas máquinas 

o que impede a sua operação. Para resolver este problema é necessário a intervenção dos 

trabalhadores a qual nem sempre é possível de forma imediata, pois não foi identificado o 

problema ou os trabalhadores estão ocupados com outras tarefas; 

 Avaria das máquinas. Acontecem ocasionalmente avarias nas máquinas da Retificação o que 

leva a que durante o período de reparação estas estejam inativas. 

 

2.3.2 – Escolha Eletrónica 

Esta secção irá incidir sobre a etapa Escolha Eletrónica e a estrutura é idêntica à apresentada para 

descrever a Retificação: caracterização e apresentação da situação atual da etapa em estudo. 

 

2.3.2.1 – Caracterização 

Esta etapa foi inicialmente descrita na secção 2.2.2.1, onde se concluiu que a sua finalidade é a de 

separar as rolhas com a qualidade desejada das que apresentam defeitos. Na Figura 13 da secção 

2.2.2.1 pode ser vista uma das máquinas a efetuar o processo de Escolha Eletrónica, enquanto que 

na Figura 18 está representada a organização de todas as máquinas presentes na unidade industrial 

de Coruche.   

 

Figura 18 – Representação das máquinas envolvidas na Escolha Eletrónica 
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Assim como acontece na Retificação esta etapa é dividida em duas áreas e que apenas diferem no 

tipo de rolhas que processam, uma vez que as máquinas são iguais. As máquinas pertencentes à 

área dedicada aos Espumosos são representadas com a cor laranja e é presentemente constituída 

por seis máquinas, que são configuradas para processarem rolhas de dimensões maiores. A área 

dedicada aos restantes tipos de rolhas é constituída por cinco máquinas e estão representadas a 

verde na Figura 18. Os restantes elementos envolvidos são silos, tanto para o fornecimento das 

máquinas (setas na Figura 18) como para a recolha, (lado oposto às setas na Figura 18). Na Figura 

13 pode-se observar o silo de fornecimento à direita da máquina, assim como o de recolha à 

esquerda da mesma. 

Em cada turno existe um trabalhador só dedicado a esta área e outro que está especialmente 

alocado à Escolha Manual mas que pode intervir na Escolha Eletrónica caso a primeira não esteja em 

funcionamento. Estes têm como principal função assegurar o bom funcionamento das máquinas, que 

pode passar por desencravá-las, fazer a sua limpeza e assegurar que existe um silo para o 

fornecimento assim como um para a recolha de rolhas. Têm outras funções também importantes 

como registo de produção e de controlo de qualidade e retirar amostras de cada escolha efetuada 

para controlo por parte do laboratório. 

 

2.3.2.2 – Situação Atual 

Também na Escolha Eletrónica são feitos registos em computador da produção diária e esse valor é 

comparado com um valor ideal calculando-se assim as eficiências. O cálculo do valor teórico é feito 

do mesmo modo que para a Retificação, aqui considera-se que cada máquina tem uma capacidade 

produtiva de 12.000 rolhas por hora. Na Figura 19 pode-se observar a média mensal das eficiências 

das máquinas desta etapa. Observa-se que as máquinas operam longe do valor ideal uma vez que as 

eficiências nunca estão perto dos 100%. 

 
Figura 19 – Eficiências das máquinas na Escolha Eletrónica (2013) 

Os valores baixos de eficiência podem ser explicados numa primeira análise pelas seguintes razões: 

 Inexistência de escalonamento, a alocação de tarefas aos recursos é feita pelos 

trabalhadores tendo em conta quais os equipamentos disponíveis;  

 Máquinas inativas devido a avarias ou a encravamentos, devido ao número pequeno de 

trabalhadores alocados a esta área e à elevada frequência destes acontecimentos 

(principalmente de rolhas encravadas). Tais factos levam a que a eficiência das máquinas 

nestes períodos tenha valores muito baixos; 
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 Falta de cestos de fornecimento ou de recolha de rolhas. Durante estes períodos as 

máquinas estão paradas, porém nos registos atuais este acontecimento leva à diminuição 

das eficiências. 

Nesta etapa outro registo importante que é feito é a percentagem de defeitos em cada escolha 

efetuada. Regista-se então para esse efeito o número de rolhas escolhidas, quer as rolhas 

consideradas de boa qualidade como as de qualidade inferior (rebaixe ou lenhas). É então calculado 

para cada escolha efetuada a percentagem de rolhas para rebaixe e lenhas face ao número total de 

rolhas processadas, obtendo-se a percentagem de rolhas defeituosas. As percentagens médias 

mensais são apresentadas na Figura 20, onde é evidente que a partir do mês de Junho estas 

começaram a ser muito elevadas.  

 

Figura 20 – Percentagem de defeitos na Escolha Eletrónica (2013) 

O elevado número de rolhas defeituosas que se tem vindo a verificar a partir de Junho não consegue 

ser explicado sem uma análise técnica detalhada, na qual se deve ter em conta se as máquinas estão 

a fazer uma escolha acertada ou se apresentam erros na sua análise. Também devem ser estudadas 

as causas da existência de rolhas defeituosas, o que só é possível com um rastreamento eficaz e que 

neste momento não se consegue fazer, devido essencialmente à falta de mão-de-obra nesta etapa e 

ao tipo de registos efetuados. 

 

2.4 – Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo realizou-se a caracterização da empresa em estudo, Corticeira Amorim, estudou-se o 

processo de produção de rolhas aglomeradas da UI Equipar e foram identificadas as etapas que 

necessitam de melhorias, nomeadamente a Retificação e a Escolha Eletrónica. Importa agora definir 

a metodologia a seguir para analisar os problemas identificados.  

Numa primeira fase deve-se optar por uma metodologia que sirva como ferramenta de apoio para se 

conseguirem resultados positivos na melhoria do processo. Com base no conhecimento adquirido ao 

longo do curso em Gestão de Operações e tendo em conta as características do problema a estudar 

identifica-se claramente como promissora a aplicação da metodologia da Teoria das Restrições. 

Importa pois estudar os conceitos fundamentais desta teoria e a sua aplicação em realidades 

industriais. Estes aspetos irão ser abordados no próximo capítulo.  
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3 – Revisão Bibliográfica 

No presente capítulo é feita uma revisão bibliográfica de suporte ao estudo a efetuar na presente tese 

de mestrado. Este capítulo incide sobre a Teoria das Restrições, metodologia que se identificou como 

adequada para o estudo a realizar. Pretende-se também identificar estudos semelhantes que já foram 

desenvolvidos e que poderão ajudar o trabalho a desenvolver. 

 

3.1 – Origem da Teoria das Restrições 

A Teoria das Restrições é uma metodologia de melhoria contínua proposta e desenvolvida por 

Goldratt e coautores no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90 (Goldratt et al., 1984; Goldratt et al., 

1986; Goldratt, 1994, 1997). 

Esta metodologia explora a mudança da cultura de gestão e define novas formas de olhar para os 

sistemas produtivos estabelecendo indicadores simples a usar numa organização. O seu principal 

objetivo é o de melhorar os processos de uma organização, tornando-a mais competitiva no mercado 

onde opera (Berry et al., 2005). 

A Teoria das Restrições, quando foi sugerida, suscitou algumas dúvidas devido à sua simplicidade. 

Porém vários testes académicos realizados no final da década de 80 provaram não só que esta era 

uma teoria praticável, mas que levava a resultados bastante positivos em processos produtivos, 

sobretudo na diminuição do inventário intermédio e do tempo de produção. Dentro destes estudos 

refere-se sobretudo a contribuição de Aggarwal (1985), Johnson (1986) e Koziol (1988) e destaca-se 

a sua importância para a aceitação desta teoria tanto no mundo académico como no mundo 

empresarial. 

 

3.2 – Principais Características da Teoria das Restrições  

A Teoria das Restrições defende que o principal objetivo de qualquer organização é “ganhar 

dinheiro”. Neste contexto Goldratt desenvolveu uma metodologia de melhoria contínua que explora os 

pontos de estrangulamento existentes em qualquer sistema produtivo ou de uma forma mais holística 

numa organização. Estrangulamento ou restrição é definido como: “Anything that limits the 

performance of a system relative to its goal” (Goldratt et al. (2005), ou seja, qualquer ponto que limita 

o desempenho de um sistema relativamente ao seu objetivo. Esta definição difere da mais 

convencional, onde a restrição é vista como qualquer ponto que possa limitar um processo, sendo na 

Teoria das Restrições visto como o ponto que presentemente limita o processo, ponto esse que pode 

ser dinâmico (Blackstone, 2001). Nos estudos desenvolvidos por Cox et al. (1998), McMullen (1998) e 

Scheinkopf (1999) vários tipos de restrições são caracterizados e estes são agrupados em dois 

grandes grupos: restrições físicas e não físicas. Exemplos de restrições físicas são a capacidade 

produtiva de uma etapa ou a pouca procura do mercado, enquanto que más politicas de gestão ou 

comportamentos humanos negativos são exemplos de restrições não físicas. No presente estudo o 

foco recai sobre as restrições físicas de um processo produtivo.  
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Neste contexto a Teoria das Restrições centra-se na procura dos estrangulamentos de um processo 

a fim de os identificar e estudar o modo de os ultrapassar para poder melhorar todo o sistema 

produtivo. Ao implementar esta teoria a um processo de produção o objetivo é alcançar o ponto onde 

não existem restrições no processo, estando as diferentes etapas, ao longo deste, niveladas. Deste 

modo outras restrições que ainda se verifiquem dentro da organização irão estar fora do âmbito da 

produção, podendo aparecer noutras funções organizacionais como por exemplo as vendas ou o 

marketing. 

Nos estudos desenvolvidos por Goldratt et al. (1984) e Goldratt et al. (2005) foram identificados cinco 

passos a seguir para a implementação eficaz desta teoria, que irão ser de seguida descritos. Os cinco 

passos são então: 

1. Identificar a restrição do sistema: dado que a restrição determina a performance do 

sistema, é lógico que para que esta performance seja maximizada é fundamental que se 

saiba onde se encontra a restrição. É portanto essencial que o primeiro passo desta 

metodologia seja a identificação da restrição. Vários métodos têm sido desenvolvidos e 

aplicados para identificar o estrangulamento dos processos em estudo. Pegels et al. (2005) e 

Taj et al. (2006) usaram o fluxo de produção como indicador, enquanto que no estudo feito 

por  Wu et al. (2006) são comparadas as capacidades efetivas dos equipamentos com as 

esperadas. 

 

2. Decidir como resolver a restrição: após identificação do estrangulamento importa identificar 

estratégias de modo a maximizar a eficiência da restrição identificada. Os métodos 

tradicionais defendiam que após a identificação da restrição do processo esta devia ser 

imediatamente resolvida investindo dinheiro na mesma. Porém, na Teoria das Restrições 

defende-se que o ponto identificado como restrição deve ser utilizado ao máximo de modo a 

não desperdiçar nenhuma da capacidade existente (Pretorius, 2014).  

Para atingir este objetivo pode utilizar-se o conceito de drum-buffer-rope (DBR) (tambor, stock 

e corda) que envolve três principais componentes. O drum representa a etapa num processo 

que é o estrangulamento, o qual marca o ritmo de todo o processo. Buffer é o nome que se 

dá ao inventário usado nesta etapa e que deve ser suficiente para garantir que a produção 

nesta etapa não pára. Rope representa a ligação entre a etapa que é a restrição no sistema e 

as restantes. O rope funciona como uma passagem de informação para evitar problemas que 

levem a um problema maior: a paragem da etapa de estrangulamento (Goldratt et al., 1984). 

Como defendido por Goldratt um minuto perdido num estrangulamento é um minuto perdido 

em toda a produção que não pode ser compensado. 

Para perceber melhor esta técnica pode-se observar a Figura 21, onde estão representadas 

quatro diferentes etapas de um processo que serve como exemplo e foi estudado por Sirikrai 

et al. (2006). O drum representa o ritmo de produção da etapa identificada como bottleneck, 

neste caso o ritmo de produção na Etapa 3. O buffer, representado a laranja, é o inventário 
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de segurança, que protege a Etapa 3 de variações não previstas. Por último, as setas 

representam o rope, que permite interligar todas as etapas do processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Os pontos onde é necessário haver um planeamento detalhado são as etapas iniciais de um 

processo (Etapa 1), o bottleneck e as etapas de produção do produto acabado (Etapa 4). A 

Etapa 2 não necessita de um planeamento detalhado dado que a sua produção é dependente 

da Etapa 1. Por sua vez o planeamento da Etapa 4, como se pode observar é dependente da 

Etapa 3 e isso é importante para assegurar uma data de entrega ao cliente que seja 

praticável – daí a existência de uma passagem de informação (rope que a liga ao bottleneck). 

O planeamento da Etapa 1 para além de depender do bottleneck depende também do 

tamanho do buffer pretendido e é também importante para assegurar a compra de matéria-

prima suficiente. 

Adicionalmente, outra técnica também muito usada neste segundo passo relaciona-se com a 

redução das dimensões dos lotes de transferência, o que permite diminuir os tempos de 

espera no bottleneck. 

 

3. Submeter o sistema às decisões efetuadas: neste passo pretende-se sincronizar todas as 

etapas de um processo produtivo com a etapa que se identificou como sendo a restrição do 

sistema. Estas etapas do processo irão então produzir abaixo da sua capacidade máxima, 

mas por outro lado reduz-se inventário intermédio (WIP) desnecessário.  

O nível de utilização das etapas que não são restrição é determinado pela capacidade e 

utilização da restrição e não pelo seu próprio potencial (Pretorius, 2014). 

 

4. Elevar a restrição: neste quarto passo após análise dos resultados obtidos com o 

desenvolvimento dos passos números 2 e 3 e se a etapa identificada em 1 continuar a ser a 

restrição, esta deve ser ultrapassada. Neste ponto da metodologia a única hipótese restante 

para ultrapassar a restrição consiste em aumentar a capacidade desta etapa para que deixe 

de ser a restrição. Isto é possível, por exemplo, pela aquisição de novos recursos, como 

máquinas ou trabalhadores, ou por subcontratação. 

 

5. Voltar a 1: este último passo leva a que esta metodologia seja cíclica, o que permite deste 

modo a aplicação de uma melhoria contínua no processo em estudo. Mesmo que uma 

organização tenha níveis altos de eficiência e produtividade, a procura de restrições 

existentes é um dos caminhos para levar à excelência. 

Etapa1 

15min/ 

unidade 

Etapa4 

15min/ 

unidade 

Etapa3 

30min/ 

unidade 

Etapa2 

7.5min/ 

unidade 

  
Buffer 

Figura 21 – Exemplo de DBR (adaptado de Sirikrai et al. (2006)) 
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De realçar que Pretorius (2014) indica um pré-requisito que deve ser considerado antes da análise 

dos cinco passos caracterizados. Este consiste na identificação do principal objetivo para a 

implementação desta teoria a uma organização, ou seja importa antes de aplicar a metodologia 

perceber o que se pretende atingir. Neste mesmo estudo, Pretorius (2014) sugere alguns pontos 

intermédios entre os cinco passos sugeridos. Destaca-se neste estudo os dois principais pontos 

sugeridos. O primeiro ponto situa-se após o segundo passo e é importante para decidir se é possível 

submeter o sistema às decisões tomadas no passo anterior. O segundo ponto situa-se após a 

realização do terceiro passo, onde o autor sugere que antes de se avançar para o quarto passo deve-

se analisar se a implementação dos passos anteriores (2 e 3) permitiu a eliminação da restrição 

identificada. Se isso tiver acontecido não é necessário desenvolver o quarto passo e pode-se passar 

para o quinto e último passo. Porém se a restrição identificada ainda o continue a ser deve-se então 

prosseguir para o quarto passo.    

Como se referiu anteriormente em metodologias mais tradicionais, o passo que se seguia à 

identificação da restrição seria o de investir num aumento da capacidade. Porém a grande novidade, 

que permitiu o sucesso desta teoria, relaciona-se com a existência de dois passos anteriores à 

decisão de investir em capacidade. São estes os passos número 2, de resolver a restrição, e o 

número 3, de submeter o sistema. Pretorius (2014) indica que as principais vantagens que estes dois 

passos proporcionam são: 

 Levam a benefícios imediatos, porque é explorada a capacidade já existente; 

 Não é necessário despender elevadas quantidades de dinheiro, existindo formas mais 

económicas para a resolução da restrição; 

 Permitem realizar estudos intermédios entre a identificação e a fase de investimento, o que 

se traduz num benefício, pois se houver um erro e a restrição for mal identificada não se 

investe capital em capacidade não necessária;   

 Os passos 2 e 3 ao melhorarem a performance de uma organização podem ser a fonte do 

investimento necessário para posterior elevação da restrição. 

 

3.3 – Comparação com diferentes metodologias 

Na literatura é evidenciado que esta teoria apresenta resultados tão bons ou ainda melhores quando 

comparada com outras técnicas de melhoria de produção como: just-in-time, produção lean ou 

produção agile (Cook, 1994; Holt, 1999). Além disso Pirasteh et al. (2006) realizaram um estudo onde 

concluíram que a Teoria das Restrições ao ser usada em simultâneo com outras metodologias 

produzia melhores resultados do que a utilização apenas das metodologias identificadas por si só. 

Para chegarem a esta conclusão realizaram uma experiência onde em 15 unidades industriais eram 

usadas apenas as metodologias lean ou six sigma e em outras seis utilizou-se a Teoria das 

Restrições como suplemento a estas. As últimas seis unidades apresentaram valores para o 

indicador usado, poupanças em termos de custos, 80% superiores.  
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A Teoria das Restrições, diferente de métodos tradicionais de gestão, concentra-se pois num só 

ponto e todo o processo da empresa deve ser organizado à volta deste. A melhoria do processo 

implica a melhoria deste ponto, o qual limita todo o processo associado. Sabendo que qualquer 

empresa apresenta uma restrição, caso contrário seria equivalente a obter lucro infinito, importa lidar 

com esta limitação de forma a maximizar o lucro da empresa. Tal como foi referido atrás este é o 

objetivo principal de qualquer empresa segundo a Teoria das Restrições (Blackstone, 2001). 

 

3.4 – Aplicações da Teoria das Restrições  

As vantagens da Teoria das Restrições foram apresentadas por Mabin et al. (2000), num estudo 

quantitativo sobre 82 empresas, que a aplicaram para melhorar os seus processos. Em termos 

médios observou-se uma redução de 70% dos tempos de entrega, 65% de redução no tempo de 

cada ciclo, uma melhoria de nível de serviço de 44% e uma redução de inventários de 49%. De 

realçar que dentro destas 82 empresas estudadas não houve nenhuma em que a Teoria das 

Restrições tenha dado resultados negativos. Mais tarde, Pegels et al. (2005) também indicam que a 

Teoria das Restrições é amplamente usada na indústria, devido ao seu potencial na identificação de 

problemas e como guia para os corrigir, garantindo assim melhorias consideráveis na produtividade e 

na eficiência. 

Olhando para estudos mais focados, Draman et al. (1998) descrevem a aplicação da Teoria das 

Restrições a uma indústria de tintas. Após a identificação da etapa que restringia o processo, 

trabalhou-se no sentido de diminuir o inventário intermédio nesta etapa e de melhorar o trabalho na 

mesma. Este estudo é relevante, pois demonstra a mudança de filosofia de trabalho numa indústria, 

de um método mais tradicional cujo objetivo era produzir ao máximo, para a filosofia imposta pela 

Teoria das Restrições, onde o foco é identificar e explorar a restrição do sistema. Após a 

implementação desta teoria os resultados obtidos foram muito significativos, foi possível diminuir o 

tempo de produção de 10 dias para 36 horas e aumentou-se substancialmente as vendas. De referir 

que esta mudança não foi inicialmente bem aceite pelos operários, pois não acreditavam na sua 

eficácia. Porém ao verificarem a eficácia da mesma e os resultados obtidos, convenceram-se da 

eficácia desta teoria e mudaram a sua forma de pensar e trabalhar.  

Outra aplicação foi estudada por Pegels et al. (2005), que após terem identificado a restrição num 

processo industrial de produção de componentes para camiões, aplicaram a Teoria das Restrições 

para a otimizar. Neste estudo foi implementada uma nova regra de priorização na etapa identificada 

como ponto de estrangulamento e foram também aplicadas novas politicas como a produção em 

horas extra e a transferência de certas responsabilidades para outros departamentos. Como 

resultado foi possível eliminar a restrição do sistema e deste modo aumentar a produção. Umble et al. 

(2006) aplicaram os cinco passos desta teoria e ainda a metodologia DBR numa indústria japonesa 

de ferramentas. A implementação destas estratégias foi um sucesso tendo-se verificado melhorias no 

inventário WIP, nos tempos de entrega, na qualidade dos produtos e até no lucro da unidade 

industrial. 
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Em termos de outras aplicações, sabe-se que algumas das empresas constituintes da Forbes 500 

aplicaram-na com resultados positivos, como por exemplo: Amazon, Boeing, Ford Motor Company, 

General Motors (Watson et al., 2007). Além disso no estudo efetuado por Chou et al. (2012) aplicou-

se a Teoria das Restrições a uma indústria aerospacial para encontrar soluções na gestão do 

inventário. Neste estudo, a teoria é aplicada com sucesso, para encontrar problemas bem como a sua 

origem e são também sugeridas estratégias para solucionar os mesmos.  

Para além da aplicação desta teoria a processos produtivos, esta também tem-se revelado eficaz 

para otimizar processos em serviços. O melhor exemplo disso consiste no estudo realizado por 

Knaggs et al. (2012), onde a Teoria das Restrições é aplicada a um dos serviços mais complexos: 

uma organização governamental dos Estados Unidos da América, neste caso a United States Supply 

Services. Esta metodologia foi implementada após várias tentativas fracassadas de outras 

metodologias de otimização de processos, nomeadamente o uso de metodologias lean ou o recurso a 

ferramentas tecnológicas como um ERP (Enterprise Resource Planning). Ao contrário das restantes 

metodologias a implementação da Teoria das Restrições durante dois anos revelou-se como eficaz, 

tendo-se obtido uma melhoria de 46% no principal indicador usado, neste caso prémios de contratos. 

Este estudo (Knaggs et al., 2012), para além de evidenciar mais uma vez a eficácia da metodologia 

sugerida pela Teoria das Restrições, demonstra também a sua vasta aplicabilidade.   

 

3.5 – Conclusão do Capítulo 

Dado que o problema identificado está relacionado com a gestão de operações, nomeadamente com 

a melhoria do processo de produção de rolhas técnicas, procurou-se uma metodologia a explorar que 

servisse como uma ferramenta de apoio para os objetivos a atingir. A Teoria das Restrições foi a 

metodologia escolhida devido às suas vantagens e potencialidades, nomeadamente a redução de 

inventários e o aumento da produtividade e do nível de serviço não fazendo uso de grandes 

investimentos. Para compreender a metodologia e perceber a sua aplicação foram analisados vários 

estudos onde esta teoria foi implementada em diferentes organizações e onde é relatado o sucesso 

da sua aplicação.  

Após estudadas as bases e diferentes aplicações da Teoria das Restrições a ideia inicial que se tinha 

sobre a adequação desta teoria ao problema em estudo foi reforçada. Conclui-se pois que esta teoria 

se apresenta como muito adequada ao estudo do processo produtivo: a produção de rolhas 

aglomeradas da empresa Corticeira Amorim. 
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4 – Aplicação da Teoria das Restrições 

Neste capítulo é apresentado o estudo desenvolvido no processo de produção de rolhas aglomeradas 

da UI Equipar, unidade industrial da Corticeira Amorim, utilizando para esta análise a Teoria das 

Restrições. Tal como referido por Pretorius (2014), ver capítulo 3, antes de se proceder à 

implementação desta metodologia importa definir o principal objetivo do estudo a realizar. No 

presente trabalho e tal como foi identificado no primeiro capítulo desta tese, o objetivo é o de 

melhorar o processo produtivo de rolhas aglomeradas e deste modo aumentar a capacidade 

produtiva do mesmo. Para atingir este objetivo a metodologia proposta na Figura 22 irá ser seguida. 

Esta metodologia resulta dos cinco passos propostos por Goldratt et al. (1984) e a adição de dois 

pontos intermédios (PI) sugeridos por Pretorius (2014). 

 

Figura 22 – Metodologia a implementar para a melhoria do processo 

Esta metodologia, que irá ser seguida na presente dissertação, representa um ciclo com cinco passos 

principais e dois pontos intermédios. Primeiro pretende-se identificar a restrição do sistema e de 

seguida resolvê-la. A seguir ao segundo passo deve-se decidir se é necessário submeter o sistema 

às decisões efetuadas. Entre o terceiro e o quarto passo existe outro ponto intermédio, onde se deve 

verificar se a restrição já foi eliminada. Dependendo do resultado desta análise procede-se para o 

quarto passo, onde se eleva a restrição, ou para o quinto e último passo. 

 

4.1 – Identificar a restrição do sistema 

Como se pode observar no primeiro ponto da Figura 22 (1. Identificar), a fase inicial do estudo 

desenvolvido consiste em identificar a restrição no processo de produção de rolhas aglomeradas, o 

qual foi descrito anteriormente na secção 2.2.2. Entende-se como restrição a etapa que limita o 
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processo produtivo de alcançar o seu objetivo, ou seja, a etapa com menor produtividade. Para esta 

identificação e para a obtenção de resultados tanto relevantes como significativos, desenvolveu-se 

um procedimento constituído por quatro fases (ver Figura 22).  

Numa primeira fase importa calcular a capacidade de todas as máquinas individualmente, que 

constituem as diferentes etapas do processo. Deste modo é possível obter a capacidade produtiva de 

cada etapa (ver secção 4.1.1). Adicionalmente e sabendo que as diferentes etapas produtivas estão 

sujeitas a fatores externos e possuem diferentes eficiências é fundamental calcular o impacte destes 

aspetos nas suas capacidades. Posto isto, na secção 4.1.2 analisa-se o impacte dos fatores externos 

e na secção 4.1.3 o impacte da eficiência. Ao realizar estas duas análises pretende-se aproximar as 

capacidades calculadas à realidade industrial e desse modo identificar qual a etapa que é atualmente 

a restrição. Por fim, com a quarta e última fase, descrita na secção 4.1.4, pretende-se confirmar a 

conclusão retirada nas fases anteriores, através da observação da realidade na unidade industrial. 

 

4.1.1 – Capacidades 

Para o cálculo das capacidades importa relembrar o processo de produção, descrito na secção 2.2.2. 

Este envolve diferentes etapas: Extrusão, formação de corpos de cortiça a partir de granulado, 

Retificação, formação de rolhas com as dimensões pretendidas, Lavação, onde as rolhas sofrem 

tratamentos químicos, Escolha, onde são escolhidas as rolhas com qualidade e por fim a Embalagem 

ou a Marcação, que consoante o tipo de rolha constituem a etapa final. Os estudos efetuados 

encontram-se detalhados nos Anexo A e Anexo B para a Retificação; nos Anexo C e Anexo D para a 

Escolha Eletrónica; nos Anexo E e Anexo F para a Extrusão; e por fim no Anexo G para a Lavação. A 

metodologia utilizada nos referidos estudos é explicada nas secções seguintes. 

 

4.1.1.1 – Capacidade da Retificação e da Escolha Eletrónica 

O cálculo da capacidade na Retificação e na Escolha Eletrónica envolveu numa primeira fase a 

medição do tempo de processamento de 100 rolhas. Para tal efetuaram-se três medições, para cada 

máquina. Para confirmar se o tamanho da amostra seria o suficiente utilizou-se o seguinte método de 

amostragem, onde se calcula o número aceitável de observações face a um determinado nível de 

erro (Dilworth, 1996):  















xA

sZ
n

2

 ( 1 ) 

Neste cálculo assume-se uma distribuição normal para os tempos de produção observados. Assim n 

representa o número de observações necessárias dado o erro A, Z é o intervalo de confiança 

considerado, s o desvio padrão estimado e x o valor médio dos tempos já medidos. 

Após se terem realizado as três medições verificou-se se esta amostra seria suficiente para garantir 

um intervalo de confiança de 99% e um erro de 10%. Sempre que o tamanho da amostra não se 

revelou suficiente procurou-se obter mais medições. Nos Anexo A e Anexo C pode-se observar os 

resultados obtidos. Nestes, a cor verde representa as máquinas onde o número de amostras 
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realizado já foi suficiente e a cor vermelha máquinas onde seriam necessárias mais medições. Estes 

valores foram discutidos com os responsáveis de produção que os consideraram adequados e dentro 

do esperado. 

Como exemplo ilustrativo dos cálculos apresentados nos anexos referidos escolheu-se a linha 1 da 

Retificação. Os resultados estão expressos na Tabela 2. 

 Tabela 2 – Medições da capacidade da linha 1 da Retificação (ver para detalhe Anexo A) 

 

Primeiro mediram-se três vezes os tempos de produção de 100 rolhas, os resultados encontram-se 

na coluna medições. De seguida, a média (x) e o desvio padrão (s) foram calculados a partir dos 

valores medidos. Considerou-se um intervalo de confiança de 99%, o que corresponde a um valor 

para Z de 2,575 e por fim considerou-se um erro (A) de 10%. Aplicando a equação (1) obtém-se o 

valor da última coluna (tamanho da amostra necessário). Neste caso, como se pode observar pela 

cor verde, a amostra retirada considera-se suficiente.  

Como se pode observar, pela análise dos anexos referidos, o estudo efetuado necessitaria para 

alguns casos (a vermelho) mais medições para que fosse em termos estatísticos totalmente correto. 

Porém, tendo estes resultados sido validados pelos registos de produção e pela experiência dos 

responsáveis desta unidade optou-se por não efetuar um conjunto de medições mais exaustivo uma 

vez que o tempo e o trabalho necessários seriam demasiado elevados. 

Posteriormente e tendo os valores médios para o tempo de processamento de 100 rolhas em cada 

máquina, estimou-se a capacidade de cada máquina por hora. As capacidades, em quantidade de 

rolhas por hora, podem ser observadas nos Anexo B e Anexo D. Na Tabela 3 os resultados do 

cálculo para a linha 1 da Retificação são apresentados.  

Tabela 3 – Cálculos da capacidade da linha 1 em quantidade de rolhas/hora da Retificação (Anexo B) 

 

Os valores da Tabela 3 foram calculados a partir dos dados obtidos da Tabela 2. Sabendo que na 

Tabela 2 os tempos médios eram respeitantes à produção de 100 rolhas, estimou-se quantas rolhas 

cada máquina produziria numa hora. Obtiveram-se 10.003 rolhas para a ponçadeira e 10.371 para a 

segunda máquina, que incorpora uma topejadeira e uma chanfradeira. Neste caso a máquina com 

menor capacidade é a primeira máquina, portanto a capacidade da linha 1 é igual à capacidade desta 

máquina (ponçadeira). 

O raciocínio, explicado anteriormente para o cálculo da Tabela 3 a partir da Tabela 2, foi realizado 

para calcular os dados obtidos no Anexo B a partir do Anexo A e no Anexo D a partir do Anexo C. 

Nestes anexos, cada máquina é representada com uma cor diferente tal como se pode observar na 

1 2 3

1 C-T 34,85 34,61 34,68 34,713 0,123 2,575 0,1 1

P 35,88 36,29 35,8 35,990 0,263 2,575 0,1 1

A tamanho da amostra necessárioLinha Maq
medições (segundos)

média
desvio 

padrão
Z(99%)

Ponçadeira Topejadeira Chanfradeira Mínimo

Linha 1 10 003 10 00310 371
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Figura 16 para a Retificação e na Figura 18 para a Escolha Eletrónica. Importa realçar que para a 

Retificação a capacidade de cada linha produtiva corresponde à menor capacidade das diferentes 

máquinas que constituem essa mesma linha (estes valores podem ser observados na coluna Mínimo 

do Anexo B). 

 

4.1.1.2 – Capacidade da Extrusão 

De seguida efetuaram-se as medições e os cálculos necessários para determinar a capacidade da 

Extrusão. Nesta etapa apesar de se ter usado a equação (1) para saber se o tamanho da amostra 

seria estatisticamente o mais correto, o indicador usado teve de ser diferente, devido a dificuldades 

encontradas. Em vez de se medir o tempo necessário para a produção de 100 rolhas, mediu-se 

quantas rolhas eram produzidas em 20 segundos de produção. As medições efetuadas podem ser 

observadas no Anexo E. Como exemplo ilustrativo dos cálculos realizados neste anexo apresenta-se 

a Tabela 4, correspondente apenas às medições feitas para a quarta linha da Extrusão.  

Tabela 4 – Medições da capacidade da linha 4 da Extrusão (Anexo E) 

 

A aplicação da equação (1) foi semelhante à análise já explicada no ponto anterior, sabendo-se assim 

se o tamanho da amostra utilizado é suficiente. Pode-se observar que para a linha 4, evidenciada na 

Tabela 4, o número de medições é suficiente dado o intervalo de confiança (99%) e o erro 

pretendidos (10%).  

Posteriormente, e tendo os valores médios respeitantes à quantidade de rolhas produzidas em 20 

segundos, estimou-se a produção para uma hora e esses valores são apresentados no Anexo F. Na 

Figura 23 está representada parte desse anexo, respeitante à linha 4 da Extrusão, como exemplo. 

 

Figura 23 – Cálculo da capacidade da linha 4 da Extrusão (Anexo F) 

Os valores obtidos nesta figura foram obtidos através das medições representadas na Tabela 4. 

Tendo os valores médios da quantidade de rolhas produzidas em 20 segundos fez-se a 

correspondência da quantidade de rolhas para uma hora de produção e dessa forma calcularam-se 

os valores representados na Figura 23. Foi este o raciocínio utilizado para obter os valores do Anexo 

F, a partir do Anexo E. 

 

 

1 2 3

A 45 47 47 46,333 1,155 2,575 0,1 1

B 60 58 56 58,000 2,000 2,575 0,1 1

A tamanho da amostra necessário

4

Linha Maq
medições (nº rolhas)

média desvio padrão Z(99%)

4

A B

8 340 10 440

18 780
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4.1.1.3 – Capacidade da Lavação 

O cálculo da capacidade da Lavação efetuou-se de uma forma mais simples. Isto, porque estas 

máquinas têm uma capacidade que depende do espaço disponível e do tempo que cada máquina 

demora a fazer cada lavagem, valores esses que são fixos. Os valores fixos assim como o cálculo 

das capacidades de cada máquina da Lavação podem ser observados no Anexo G. Na Figura 24, 

para exemplificar os cálculos efetuados neste anexo, está representado apenas o cálculo da 

capacidade da máquina 1. Esta máquina tem espaço para 40.000 rolhas e demora meia hora a 

completar a Lavação, portanto tem uma capacidade produtiva de 80.000 rolhas por hora. 

 

Figura 24 – Cálculo da capacidade da máquina 1 da Lavação (Anexo G) 

Neste cálculo não se teve em conta a capacidade da máquina 2 porque esta só executa a etapa de 

Revestimento, etapa que não é essencial à produção de rolhas e em que só rolhas do tipo Advantec 

são processadas (relembrar a etapa Revestimento na secção 2.2.2). Porém, importa saber a 

quantidade de rolhas do tipo Advantec planeadas, de modo a relacionar este valor com a capacidade 

disponível. Para comparar estes valores, calculou-se a capacidade desta máquina e obteve-se um 

valor diário de 500.000 rolhas. No planeamento para 2014 o objetivo é produzir 463.195 rolhas por 

dia deste tipo, o que indica uma utilização de 93% face à capacidade instalada. Tendo estes dados 

conclui-se que atualmente não existem problemas de capacidade, pois a capacidade disponível é 

superior à planeada. No entanto importa monitorizar estes valores, pois um aumento de ordens de 

encomenda não planeadas para este tipo de rolhas pode causar problemas, uma vez que a variação 

obtida está perto dos 100%. No contexto da Teoria das Restrições esta máquina poderá vir a ser 

considerada como um recurso de capacidade restrita, logo terá de ser monitorizada. 

 

4.1.1.4 – Capacidade da Embalagem e da Marcação 

Nos moldes atuais, para a Unidade de Aglomerados os sectores de Embalagem e de Marcação 

funcionam como a procura a que as restantes etapas têm que responder. A capacidade da 

Embalagem está sujeita a uma grande variabilidade, consoante o número de trabalhadores que estão 

alocados, o tipo de produto a embalar e o tipo de embalagem (tipo de sacos e de caixas). Dada esta 

situação, não se conseguiria obter um só valor que representasse a capacidade desta etapa. Por 

outro lado a Marcação fazendo parte da UI Equipar mas não da Unidade de Aglomerados, funciona 

como um cliente para esta última. Face ao que foi exposto considerou-se mais importante saber a 

quantidade diária de rolhas encomendadas por estas duas etapas do que calcular as capacidades 

destas. Além disto e como já foi referido anteriormente estas duas etapas têm buffers que as 

protegem.  

Para saber as encomendas realizadas, calculou-se uma média, após consulta dos registos de 

produção para 2012 e 2013 e do planeamento anual para 2014 e obteve-se um valor diário de 

M1

tempo (h) 0,5

cap. (número rolhas) 40000

rolhas/hora 80000
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800.000 rolhas para a Embalagem e de 2.400.000 rolhas para a Marcação. Estes valores devem 

também ser analisados e comparados com as capacidades das etapas anteriores para saber se 

serão estas encomendas a restrição do processo.  

 

4.1.1.5 – Análise Global 

Nos Anexo B, para a Retificação, Anexo D, para a Escolha Eletrónica, Anexo F, para a Extrusão e 

Anexo G, para a Lavação, também se pode observar a capacidade total diária destas etapas que foi 

calculada pela soma das capacidades de todas as linhas de produção. Porém, há que salientar que 

para a Extrusão foram adicionadas as 160.000 rolhas adicionais, tal como explicado na secção 2.2.2. 

Por fim, os valores das encomendas diárias das etapas de Marcação e de Embalagem foram 

evidenciados na secção 4.1.1.4. Estes valores estão representados na Figura 25, na parcela 

referente ao total. 

 

Figura 25 – Capacidades das diferentes etapas para os diferentes tipos de rolhas 

Dada a organização desta unidade industrial estar dividida em dois grandes grupos, considerou-se 

também relevante dividir as capacidades gerais obtidas anteriormente nesses mesmos grupos. Os 

dois grupos dizem respeito ao tipo de rolhas produzidas. O primeiro grupo, representado a azul na 

Figura 25, é respeitante aos Espumosos e é constituído pelas linhas 2, 3 e 4 da Extrusão (ver Anexo 

F), na Retificação pelas linhas 1 a 8 (ver Anexo B), pelas máquinas 1 e 3 da Lavação (ver Anexo G) e 

por fim pelas linhas de 6 a 11 da Escolha Eletrónica (ver Anexo D). O segundo grupo, representado a 

verde na Figura 25, refere-se às rolhas Aglo RA/RCT e é constituído pelas restantes máquinas: linha 

1 da Extrusão (ver Anexo F), linhas 9 a 14 na Retificação (ver Anexo B), pelas máquinas 4 e 5 da 

Lavação (ver Anexo G) e por fim pelas linhas de 1 a 5 na Escolha Eletrónica (ver Anexo D). Para a 

Embalagem e Marcação sabe-se que em média são pedidas diariamente as mesmas quantidades 

dos dois tipos de rolhas. Os resultados obtidos desta desagregação podem ser observados na Figura 

25, assim como as capacidades de cada etapa para os dois tipos de rolha. 
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Como se pode observar pela análise da Figura 25 a restrição do processo em termos de capacidade 

instalada é a Extrusão para ambos os tipos de rolhas. Também se observa que as encomendas das 

etapas finais (Embalagem e Marcação) não constituem a restrição do sistema produtivo. Pode-se pois 

concluir nesta primeira fase de análise que o processo tem capacidade de produção de 1.208.304 

rolhas do tipo ESP e de 832.480 rolhas do tipo AGLO. Porém importa saber se esta conclusão traduz 

a realidade industrial, sendo por isso importante o estudo dos fatores externos e das eficiências, 

estudos que serão evidenciados nas próximas secções. 

 

4.1.2 – Fatores Externos 

Tendo realizado o estudo da capacidade das diferentes etapas é importante analisar o impacte de 

fatores externos que poderão limitar as capacidades anteriormente calculadas. Estes fatores são 

todos os elementos que não são parte integrante duma etapa, mas que são fundamentais para o seu 

funcionamento. Após análise atenta do processo, o único fator que foi considerado como relevante foi 

a alimentação de cada etapa. A alimentação de todas as etapas à exceção da Retificação é realizada 

pelos trabalhadores manualmente ou com o auxílio de um empilhador, fazendo-se o transporte dos 

lotes entre etapas sucessivas. Tendo esta situação, a alimentação destas etapas restringe a sua 

capacidade quando o trabalhador responsável por esta tarefa não o executa, por não estar disponível 

ou por esquecimento. Porém, de modo geral, tal não acontece e assim considerou-se que a possível 

restrição causada pela alimentação nestas etapas não era relevante. Por outro lado, a Retificação é 

alimentada por um tapete que faz a ligação entre os sete silos e as primeiras máquinas (catorze 

ponçadeiras). Após a observação desta alimentação, considerou-se importante efetuar um estudo 

para saber se a capacidade do tapete estaria ajustada à capacidade da Retificação.   

 

4.1.2.1 – Processo de alimentação da Retificação 

Para iniciar o estudo da alimentação da Retificação deve-se perceber como é realizada a 

alimentação, o mecanismo que a inicia e o tempo que demora.  

 Como é realizada a alimentação: a Retificação começa a sua produção nas catorze 

ponçadeiras, que são alimentadas por sete silos distintos. Entre os silos e as ponçadeiras 

existe um só tapete. Deste modo só pode ser feita uma alimentação de cada vez, ou seja, 

cada vez que o tapete entra em funcionamento só pode estar um dos silos a fornecer (ver 

imagem do lado esquerdo da Figura 26) e uma das ponçadeiras a receber as respetivas 

rolhas (ver imagem do lado direito da Figura 26); 
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            Figura 26 – Silo a fornecer rolhas ao tapete, parte do tapete e ponçadeira a receber rolhas 

 

 Mecanismo que inicia a alimentação: cada ponçadeira tem dois sensores que indicam o 

nível de rolhas nas mesmas, para facilitar o estudo passam-se a designar por sensor baixo e 

sensor alto (estes sensores são visíveis na Figura 27); 

 

 

Figura 27 – Cesto da ponçadeira e respetivos sensores 

 
Estes sensores são responsáveis por iniciar a alimentação, que começa quando um destes é 

ativado, isto é, quando o nível de rolhas é menor do que a altura em que o sensor está 

colocado. Sempre que o sensor alto de uma ponçadeira e o sensor baixo de outra ponçadeira 

estão ativos, tem sempre prioridade a ponçadeira em que o sensor baixo está ativo. 

 

 Tempo necessário: o tempo é condicionado por dois fatores, um tempo pré-programado 

(300 segundos para o sensor alto e 150 segundos para o sensor baixo) ou quando o nível de 

rolhas na ponçadeira atinge o sensor que ativou a alimentação. Sempre que se atinge um 

destes objetivos a alimentação pára. Entre duas alimentações sucessivas existe sempre um 

tempo de limpeza de 25 segundos, de modo a garantir que no tapete não existem rolhas do 

calibre anterior e assim evitar misturas.  

 

4.1.2.2 – Capacidade do tapete de alimentação da Retificação 

Após se ter explicado como funciona a alimentação da Retificação, importa agora referir os estudos 

efetuados para saber se este mecanismo é suficiente para suportar a capacidade máxima desta 

etapa. Foram então desenvolvidos dois estudos, o primeiro para saber quantas rolhas são fornecidas 

em cada alimentação e o segundo para saber a capacidade diária do tapete de alimentação. 

 

 

Sensor alto 

Sensor baixo  
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 Primeiro estudo: 

Neste estudo foram realizadas experiências para saber quantas rolhas por segundo eram fornecidas 

em cada alimentação. Tendo as rolhas diferentes dimensões era expectável que para o mesmo 

intervalo de tempo, fossem fornecidas quantidades diferentes e assim optou-se por realizar mais do 

que uma contagem. Porém realizaram-se apenas duas, porque em cada linha de produção só as 

chanfradeiras é que têm contadores de rolhas, o que implica que para a realização destas 

experiências tenha sido necessário parar as linhas, alterando o plano de produção. Na Tabela 5 estão 

representados os dados mais importantes destas experiências assim como os resultados obtidos.  

Tabela 5 – Resultados das experiências de alimentação da Retificação 

Experiência nº 1 2 

Calibre (mm) 44x23 38x24 

Linha de produção 11 12 

Tempo (s) 150 150 

Quantidade (rolhas) 5.559 7.081 

Resultados (rolhas/s) 37 47 

Após se terem realizado duas alimentações, de 150 segundos, para dois tipos de rolhas distintos, 

registou-se o total de rolhas fornecidas. Ao dividir-se a quantidade de rolhas pelo tempo que levou 

cada alimentação, calculou-se que para rolhas de tamanho médio (do qual faz parte uma rolha com 

calibre 44x23) são fornecidas cerca de 37 rolhas por segundo, enquanto que para rolhas pequenas 

(como é o caso de rolhas com calibres de 38x24) são fornecidas cerca de 47 rolhas por segundo. 

Apesar de não ter sido possível a realização de uma terceira experiência para as rolhas de maiores 

dimensões, realizou-se uma estimativa deste valor. Para a realização desta estimativa utilizaram-se 

as quantidades de rolhas em cada lote. Sabe-se que um lote de rolhas de dimensão intermédia tem 

cerca de 35.000 rolhas, enquanto que um lote de rolhas de dimensões mais elevadas tem cerca de 

20.000 rolhas. Portanto, dado que para rolhas de dimensão intermédia um lote tem 35.000 rolhas e 

estas têm uma velocidade de 37 rolhas por segundo, realizou-se a estimativa de qual seria a 

velocidade para rolhas de dimensão elevada, dado os lotes serem constituídos por 20.000 rolhas. 

Fazendo este cálculo obtém-se 21,14 rolhas de maiores dimensões por segundo. 

 

 Segundo estudo: 

Neste segundo estudo simulou-se em computador uma alimentação completa das catorze linhas, que 

se pode observar na Tabela 6. Nesta simulação cada uma das linhas é alimentada durante 150 

segundos mais 25 segundos para limpeza, ou seja, 175 segundos por linha (estes dados 

correspondem à coluna Tempo). Como se pode observar nos valores totais, a alimentação de todas 

as linhas de produção, nestes moldes, demora 2.450 segundos. A coluna Quantidade foi obtida pelo 

produto entre os resultados obtidos no primeiro estudo e os 150 segundos de cada alimentação, 

consoante o tipo de rolha produzido em cada linha. Deste modo durante uma alimentação completa 

são fornecidas 63.160 rolhas. Isto implica que para um dia completo, 84.600 segundos, o tapete de 

alimentação tenha uma capacidade igual a 2.180.953 rolhas. 
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Tabela 6 – Simulação de uma alimentação das 14 linhas da Retificação 

Linha 
Tipo de 
Rolha 

Tempo 
(s) 

Quantidade  
(rolhas) 

Capacidade 
(Rolhas/s) 

Tempo de 
produção (s) 

Diferença 
(s) 

1 Grande 175 3 170 2,78 1 141 -1 309 

2 Grande 175 3 170 2,29 1 386 -1 064 

3 Grande 175 3 170 1,46 2 171 -279 

4 Grande 175 3 170 2,29 1 383 -1 067 

5 Grande 175 3 170 2,31 1 375 -1 075 

6 Grande 175 3 170 2,47 1 283 -1 167 

7 Grande 175 3 170 2,36 1 343 -1 107 

8 Grande 175 3 170 2,18 1 452 -998 

9 Intermédia 175 5 550 3,25 1 709 -741 

10 Intermédia 175 5 550 3,29 1 685 -765 

11 Intermédia 175 5 550 3,69 1 504 -946 

12 Pequena 175 7 050 3,09 2 283 -167 

13 Pequena 175 7 050 2,88 2 449 -1 

14 Pequena 175 7 050 2,74 2 571 121 

Total  2 450 63 160       

A razão pela qual se decidiu realizar este estudo, simulando apenas alimentações de 150 segundos e 

não de 300 segundos é explicada pela segunda parte da Tabela 6. Sabendo que no início da semana 

as ponçadeiras estão vazias, a alimentação é então ativada pelos sensores baixos. Na segunda parte 

da tabela é calculado o tempo de produção da quantidade de rolhas fornecidas (ver coluna Tempo de 

produção). Para isso realiza-se o quociente entre a quantidade de rolhas na ponçadeira (coluna 

Quantidade) e a capacidade produtiva de cada ponçadeira (coluna Capacidade). Na última coluna 

(Diferença) é realizada a diferença entre o tempo de produção e o tempo que leva a alimentação 

completa a ser realizada (este valor corresponde ao tempo em que essa mesma ponçadeira irá ser 

de novo alimentada, ou seja, 2.450 segundos). Em conclusão os valores negativos correspondem ao 

tempo em que essas ponçadeiras estão vazias e à espera de serem alimentadas. Como se observa, 

todas as linhas, à exceção de uma (linha 14), ficam vazias e à espera de mais rolhas, nesta situação 

a alimentação ativada pelo sensor alto raramente acontece. 

 

 Conclusão dos estudos efetuados: 

Após a realização destes dois estudos concluiu-se que a capacidade do tapete é de 2.180.953 rolhas 

por dia, o que difere da capacidade da Retificação que é de 2.906.884 rolhas. Conclui-se então que o 

tapete de alimentação restringe esta etapa a 75% da sua capacidade. Deste modo têm-se novos 

valores, que correspondem a 75% dos anteriormente calculados e presentes na Figura 25, para a 

capacidade da Retificação. A capacidade da Retificação limitada pelo tapete de abastecimento pode 

ser observada na Figura 28. 

 

Figura 28 – Nova capacidade produtiva da Retificação 
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Considerando estes novos dados importa comparar a nova capacidade calculada para a Retificação 

com as restantes etapas do processo. Essa comparação é então feita na Tabela 7, onde se 

representa a laranja a restrição para cada grupo. 

Tabela 7 – Comparação de capacidades das diferentes etapas 

 
Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

ESP 1 208 304 1 101 638 2 880 000 1 616 993 

AGLO 832 480 1 079 315 1 920 000 1 475 601 

Total 2 040 784 2 180 953 4 800 000 3 092 594 

Pode-se observar que a Extrusão continua a ser a restrição para rolhas do tipo AGLO, porém para 

rolhas do tipo ESP a restrição deixa de ser a Extrusão e passa então a ser a Retificação. A 

alimentação da Retificação leva a que o processo, apesar de ter capacidade para produzir a mesma 

quantidade de rolhas do tipo AGLO, 832.480, passa a ter capacidade para apenas 1.101.638 rolhas 

do tipo ESP.  

 

4.1.3 – Eficiências  

Tendo realizado o estudo dos fatores externos importa agora saber as eficiências das etapas. Para 

iniciar esta análise é fundamental saber a definição de eficiência e como esta é interpretada e 

calculada na unidade industrial de Coruche. 

 

4.1.3.1 – Definição de eficiência e a sua aplicação na UI Equipar  

Segundo Hill (2011) a definição de eficiência consiste em “The ratio of the standard processing time to 

the average actual processing time”, ou seja, eficiência é o rácio entre um valor standard ou um valor 

ideal para o tempo de produção e o tempo de produção real. Tendo definido eficiência examinou-se o 

cálculo da mesma na UI Equipar e através da análise já realizada na secção 2.3 descobriram-se dois 

erros: 

 Erro 1: assumia-se que o tempo de produção real das máquinas era sempre de 23,5 horas 

por dia. Este pressuposto está incorreto, pois é comum as máquinas pararem por falta de 

encomendas. Estas paragens têm durações muito variadas e assim os tempos de produção 

variam consoante o dia em análise; 

 Erro 2: o cálculo da eficiência era realizado tendo por base um valor standard que era 

aplicado a todas as linhas. Este procedimento não é o mais correto, porque como já se 

estudou na secção 4.1.1, as linhas têm capacidades diferentes e por isso o valor standard 

para o cálculo das eficiências deve variar consoante a linha de produção em análise. 

Estes dois erros levavam a que as eficiências calculadas não fossem as corretas e que os seus 

resultados estivessem enviesados, podendo afetar negativamente os responsáveis aquando do 

controlo do processo ou em casos de tomada de decisão. Na Figura 29 estão representados os 
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valores da eficiência da Retificação para Fevereiro de 2014. Como se pode observar, na maioria dos 

dias a eficiência apresentou valores abaixo dos 50% e existem apenas três pontos acima deste valor.  

 

Figura 29 – Eficiência diária em Fevereiro na Unidade de Aglomerados (2014)  

Este gráfico devido aos erros atrás referidos não reflete as eficiências reais, reflete apenas os dias 

em que houve poucas ou muitas encomendas para produzir. Sendo assim os três pontos que nesta 

figura correspondem a eficiências acima dos 50% indicam apenas dias em que devido ao 

planeamento efetuado havia maior quantidade de rolhas para produzir, podendo até nesses mesmos 

dias a eficiência ter sido inferior aos restantes. Como constatação destes factos, pode-se observar na 

Figura 30 o gráfico de produção diária para os mesmos dias que a Figura 29. Por análise deste 

gráfico observam-se semelhanças com a Figura 29, sobretudo na evolução que apresenta e no facto 

dos picos de ambos os gráficos ocorrerem nos mesmos períodos. Isto acontece, devido aos dois 

erros já identificados. 

 

Figura 30 – Produção diária em Fevereiro na Unidade de Aglomerados (2014)  

Para ultrapassar esta situação e passar a calcular a eficiência do modo correto, procurou-se resolver 

os erros atrás identificados.  

 Resolução do Erro 1: 

Relativamente aos tempos de produção foi sugerida uma folha de registos e que, após aprovação por 

parte dos responsáveis foi colocada em prática. Nesta folha de registos, os operadores registam o 

tempo que cada máquina esteve parada durante o seu turno e o porquê. Para facilitar esta tarefa, os 

principais motivos de paragens foram identificados e foram organizados de modo a que a um número 

corresponda um motivo diferente. Deste modo é necessário apenas registar o tempo de paragem e o 

número relativo ao motivo correspondente. Foi criada uma folha de registo como se apresenta na 

Figura 31. Na parte inferior da figura estão apresentados os principais motivos que causam paragens. 
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Figura 31 – Parte da nova página de registos (ver no Anexo H página completa) 

Além disso, e também para facilitar o processo de registo, a página referente aos tempos de paragem 

e respetivos motivos foi incorporada na folha de registos de produção já existente nesta unidade. A 

página que foi implementada pode ser observada no Anexo H e parte na Figura 31. Tomando por 

exemplo o caso da linha 1, se esta linha parar meia hora por não haver encomendas a produzir, deve 

ser então registado na coluna Tempo 30 minutos e na coluna Motivo o número 7. 

Apesar desta solução não ser a ideal, uma vez que está dependente do fator humano (aliado ao 

registo correto), é a que com os recursos disponíveis está mais próxima de uma situação ideal. Como 

tal, aquando da sua implementação foi transmitida a mensagem aos trabalhadores do quão 

importante seria a sua colaboração e acima de tudo a sua responsabilidade quando os registos 

fossem feitos.  

 Resolução do Erro 2: 

Para contornar o problema do valor standard com o qual o tempo de produção deve ser comparado, 

elaborou-se a Tabela 8, a partir das capacidades calculadas no Anexo B. Esta tabela consiste numa 

simplificação, onde as capacidades foram arredondadas e a linhas com capacidade semelhante 

atribuiu-se o mesmo valor. Esta simplificação permitirá facilitar o cálculo da eficiência e será usada 

noutros cálculos ao longo da presente tese.  

Tabela 8 – Valores standard para a Retificação 

 Espumosos Aglo RA/RCT 

Linhas Rolhas/h Rolhas/h 

1 10 000 12 500 

2 7 200 9 100 

3 5 300 6 700 

4-5 8 300 10 500 

6-14 11 700 14 900 

AMORIM IRMÃOS • UI EQUIPAR

1

2

3

Motivo Tempo Motivo Tempo Motivo TempoLinha Tempo Motivo Tempo Motivo Tempo

REGISTO DE PRODUÇÃO • AGLO ACABAMENTOS MECÂNICOS 

TEMPOS PARAGEM

Paragem 1 Paragem 2 Paragem 3 Paragem 4 Paragem 5 Total

Motivos:
1- Avaria 4- Falta de corpos 7- Falta de encomendas
2- Defeitos nos corpos  5- Misturas 8- Mudança de calibre
3- Falta de cestos 6- Limpeza das mós 9- Outros:______________
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Os valores obtidos nesta tabela representam a produção ideal das respetivas linhas de produção e 

irão ser comparados com a produção real para assim calcular a eficiência. Em vez de se ter um só 

valor, como anteriormente acontecia, têm-se agora valores diferentes, que dependem da linha de 

produção e do tipo de rolha. 

 

4.1.3.2 Cálculo da eficiência para as diferentes etapas 

Tendo em conta que as etapas em estudo são: Extrusão, Retificação, Lavação e Escolha Eletrónica, 

tem que se analisar em qual ou quais das etapas deve-se implementar este cálculo. Recorde-se que 

a Lavação é uma etapa onde através de programas pré-determinados as rolhas são tratadas, 

demorando sempre o mesmo tempo. Por outro lado, na Extrusão as únicas ineficiências existentes 

acontecem quando o corte não é feito da forma correta, sendo superior ou inferior ao desejado, o que 

equivale a uma percentagem de 0,05% da produção total. Concluiu-se que para a Extrusão e para a 

Lavação, o cálculo da eficiência não seria relevante. Porém, para efeitos de cálculo considerou-se 

uma margem de erro e como tal considera-se que a eficiência destas etapas é de 95%.  

Por outro lado, as etapas de Retificação e de Escolha Eletrónica estão sujeitas a várias ineficiências e 

por isso faz sentido calcular a eficiência real e fazer o seu controlo. Começou-se então por 

implementar o novo método de cálculo corrigindo os dois erros verificados. Para analisar os 

resultados, observou-se seis dias de produção na Retificação no mês de Fevereiro e comparou-se 

com o método de cálculo antigo. Na Figura 32 pode-se observar a verde os pontos de eficiência 

usando o novo método e a azul os pontos usando o método antigo. Constata-se que os resultados 

são bastante diferentes. Como exemplo, observa-se que o dia 21 de Fevereiro  foi o dia mais eficiente 

usando o novo método, sendo dos menos eficientes segundo o método antigo. A eficiência neste dia 

foi superior aos 100%, indicando que se produziram mais rolhas do que o valor standard, este 

acontecimento não é estranho, porque os valores standard resultaram de uma simplificação e são 

apenas aproximações das capacidades máximas. O dia 21 de Fevereiro de 2014 foi uma sexta-feira, 

e como é comum nas sextas-feiras, houve menos encomendas para produzir quando comparado com 

os restantes dias da semana, o que explica a baixa eficiência calculada pelo método antigo. 

 

Figura 32 – Comparação da eficiência diária entre o método antigo (azul) e o novo método (verde) (2014) 

Após análise conjunta com os responsáveis da Unidade Industrial de Coruche, este novo método foi 

implementado e começou a ser utilizado a partir do mês de Abril de 2014. Tendo reunido uma 
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quantidade de dados significativamente aceitável calcularam-se as eficiências médias diárias e os 

resultados podem ser observados na primeira linha Tabela 9.  

Tabela 9 – Capacidades (quantidade de rolhas) efetivas das diferentes etapas sujeitas às eficiências  

 
Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

Eficiências 95% 70% 95% 80% 

ESP 1 147 889 771 146 2 736 000 1 293 594 

AGLO 790 856 755 521 1 824 000 1 180 481 

Total 1 938 745 1 526 667 4 560 000 2 474 075 

Nesta tabela as capacidades calculadas resultam do produto entre as capacidades obtidas na Tabela 

7 e as eficiências calculadas. Como se pode observar a diferença de eficiências leva a que a restrição 

do processo passe a ser a Retificação, e agora tanto para as rolhas Espumosos como para as rolhas 

Aglo RA/RCT.  

Como resultado desta análise e finalizando os três primeiros pontos do primeiro passo da 

metodologia sugerida (ver Figura 22) pode-se concluir que a Retificação é a restrição do processo, 

sendo esta etapa aquela que restringe a capacidade total desta unidade industrial, que tem então 

uma capacidade diária de 1.526.667 rolhas. Importa, depois de realizado este estudo, que os 

resultados obtidos sejam validados com a realidade desta mesma unidade. 

 

4.1.4 – Realidade Industrial 

Tendo apresentado os resultados relativos à identificação da restrição do processo decidiu-se através 

de uma experiência, confirmar estes resultados com a realidade. Para tal, por indicação do diretor 

industrial desta unidade produziu-se durante uma semana no máximo da capacidade disponível e 

assim foi possível observar a acumulação de inventário intermédio entre etapas. O objetivo deste 

estudo é saber qual a etapa que acumula mais inventário, pois será esta a que limita o processo 

produtivo. 

Este estudo envolveu a colaboração dos responsáveis pelo planeamento e pelo armazém, este último 

pois não havendo procura para a quantidade de rolhas planeadas, todo o excedente teria de ser 

guardado em armazém para futuras necessidades. Durante esta semana, mediu-se o inventário 

intermédio, em quantidade de lotes, entre as diferentes etapas do processo. Os resultados obtidos 

podem ser observados nas Figura 33, Figura 34 e Figura 35. 
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Figura 33 – Evolução diária do número de lotes entre a Extrusão e a Retificação 

Na Figura 33 podem ser observados o número de lotes correspondente ao inventário intermédio entre 

a Extrusão e a Retificação. Como se pode observar a quantidade de lotes é crescente, o que indica 

que a Retificação não teve capacidade para responder à produção da Extrusão. A inclinação da 

equação da linha de tendência demonstra um crescimento médio de 8 a 9 lotes por dia. 

 

Figura 34 – Evolução diária do número de lotes entre a Retificação e a Lavação  

Na Figura 34 estão representados os lotes por dia entre a Retificação e a Lavação. Importa referir 

que, durante o dia número 2, uma das máquinas da Lavação avariou-se o que explica o ponto de 

inflexão nesse mesmo dia. Pode-se observar que a Lavação, tendo todas as máquinas disponíveis é 

suficiente para responder à capacidade da Retificação. 

 

Figura 35 – Evolução diária do número de lotes entre a Lavação e a Escolha Eletrónica  
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Por fim, a evolução do número de lotes entre a Lavação e a Escolha Eletrónica está representada na 

Figura 35 onde se pode observar que esta evolução é crescente. A equação da linha de tendência 

indica que entre estas duas etapas acumulam-se em média 6 lotes. 

Realizada esta análise conclui-se que a etapa que acumula inventário e em maiores proporções é a 

Retificação. Esta experiência permite confirmar os cálculos efetuados com a observação da realidade 

industrial. Conclui-se assim que a Retificação é de facto a restrição deste processo produtivo. 

 

4.1.5 – Conclusão da Secção 4.1 

Para a aplicação do primeiro passo da metodologia da Teoria das Restrições, onde se pretende 

encontrar a restrição do sistema, na UI Equipar foi seguida uma metodologia constituída por quatro 

fases como se representa na Figura 22. Na primeira fase calcularam-se as capacidades de todas as 

etapas do processo produtivo e constatou-se que a Extrusão é a etapa com menor capacidade. De 

modo a aproximar estes cálculos com a realidade, e uma vez que a etapa com menor capacidade 

pode não ser a que atualmente limita o processo, calculou-se numa segunda fase a limitação imposta 

por fatores externos e numa terceira fase as eficiências das etapas em estudo. Após a realização 

destas fases concluiu-se que a Retificação é atualmente a etapa que limita todo o processo produtivo 

sendo pois a restrição do mesmo. Esta etapa tem capacidade para produzir 1.526.667 rolhas por dia, 

sendo então esta a capacidade de todo o processo produtivo. Por fim na fase final deste primeiro 

passo da Teoria das Restrições confirmou-se a conclusão obtida através da sua observação na 

realidade industrial.  

Após a identificação da restrição (passo 1 da Teoria das Restrições) importa melhorar a mesma 

(passo 2). Tal será descrito na próxima secção. 

 

4.2 – Decidir como resolver a restrição 

A resolução da restrição do processo produtivo (etapa de Retificação) segue o procedimento 

representado no segundo ponto da Figura 22 (2.Resolver), o qual envolve três fases distintas. 

Numa primeira fase pretende-se eliminar fatores externos que limitem a etapa, os resultados obtidos 

apresentam-se na secção 4.2.1. Posteriormente estuda-se a alocação das máquinas na restrição 

(secção 4.2.2). Por fim, na terceira fase (secção 4.2.3), são estudadas diferentes soluções para 

aumentar a eficiência da etapa de Retificação. Importa realçar que para a realização deste estudo foi 

importante a análise da situação atual da Retificação, já realizada na secção 2.3.1. 

 

4.2.1 – Eliminar fatores externos 

Tendo identificado na secção 4.1.2 que o tapete de abastecimento restringia a Retificação em 75% da 

sua capacidade, torna-se imperativo atuar sobre este procurando soluções que otimizem o processo 
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associado. As possíveis soluções relacionam-se com formas de aumentar a quantidade de rolhas 

abastecidas por segundo. Porém antes de se procurarem soluções importa analisar qual o objetivo 

que estas devem alcançar para que tenham sucesso.  

 

4.2.1.1 – Variação necessária do Abastecimento de Rolhas 

Nesta secção é realizado o estudo para saber a variação necessária, em termos da quantidade de 

rolhas abastecidas por segundo, que se deve alcançar para que o tapete de alimentação deixe de 

limitar a Retificação. Para suportar este estudo foram desenvolvidos quatro quadros, os quais estão 

representados na Figura 36. 

 

Figura 36 – Análise da variação necessária na alimentação da Retificação (tempos em segundos) 

No primeiro quadro calcula-se a quantidade de rolhas abastecidas em cada alimentação. Neste 

quadro a coluna Variável, representa a variável em estudo, neste caso, a variação necessária para as 

capacidades. Assim o cálculo da Quantidade de Rolhas, realizado através da fórmula (2), também 

tem em conta esta variável.  

nto Abasteimecada de TempoLinhas deNºVariável CapacidadeRolhas de Quantidade   ( 2 ) 

No segundo quadro encontra-se representado o tempo total que demora uma alimentação a ser 

executada e no terceiro quadro o equivalente de um dia em termos de segundos, ou seja, 84.600 

segundos. Por fim, o último quadro representa o objetivo a alcançar, calculado através da seguinte 

fórmula: 

 
Total Tempo

)Tempo(1Dia Total
rolhas de número Objetivo  Rolhas de   Quantidade 

    ( 3 ) 

O que se pretende saber com este estudo é qual a variação necessária para que o tapete de 

alimentação tenha uma capacidade igual à capacidade produtiva da Retificação. Portanto fixou-se 

como objetivo a capacidade da Retificação, 2.906.884 rolhas, valor retirado da Figura 25. Como 

restrição considerou-se que os valores da variável (relativos a rolhas grandes, intermédias e 

pequenas) teriam de ser iguais. Ao resolver este problema obtiveram-se os resultados que se podem 

observar na Figura 37. Consegue-se alcançar o objetivo pretendido se o valor das variáveis for de 

1,33. 

Tipo de Rolha
Capacidade 

(Rolhas/s)
Variável

Nº de 

Linhas

Tempo de cada 

Abastecimento

Tempo a 

Abastecer

Quantidade 

de Rolhas

Grande 21,14 1,00 8 150 1200 25 368

Intermédia 37 1,00 3 150 450 16 650

Pequena 47 1,00 3 150 450 21 150

Total 2100 63 168

1

Tempo a Abastecer Tempo Limpeza 3 Tempo (1 Dia)

2 100 350

4 Objetivo ('000 rolhas)2 450

84 600

2 181
2 Tempo Total
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Figura 37 – Resultados obtidos para o valor das variáveis 

Como conclusão, os resultados obtidos indicam que a variação do abastecimento para os diferentes 

tipos de rolhas deve ser, pelo menos, 33% superior ao calculado anteriormente. Esta percentagem 

servirá de comparação para indicar o sucesso ou insucesso de futuras implementações. 

Depois de analisada a variação necessária da capacidade de alimentação na Retificação importa 

agora analisar os dois tipos de silos existentes, ver secção 2.3.1.1, para propor melhorias. São estes 

os silos que garantem esta alimentação: o silo manual e os seis silos automáticos. 

 

4.2.1.2 – Silo manual 

Na análise da alimentação da Retificação, por via do silo manual, observou-se que o tapete que faz a 

ligação entre os lotes aqui depositados e o tapete principal de alimentação da Retificação tinha uma 

velocidade muito baixa o que levava a que as rolhas se movimentassem muito lentamente. Do lado 

esquerdo da Figura 38 pode-se observar uma alimentação através do silo manual onde se observa o 

tapete deste silo a fornecer rolhas ao tapete principal. Foi realizada a experiência de contabilizar 

quantas rolhas por segundo este silo conseguia alimentar e obteve-se o resultado de 33 rolhas por 

segundo. 

 

Figura 38 – Abastecimento através do silo manual e motor do tapete deste silo 

A fim de aumentar esta capacidade de alimentação foram procuradas soluções com o departamento 

de Manutenção. Identificou-se que uma solução de fácil implementação seria mudar o motor do 

primeiro tapete por um motor que garantisse uma maior velocidade. Esta solução foi bem aceite pelo 

gestor de operações e implementada (o novo motor pode ser observado no lado direito da Figura 38).  

A fim de concluir se esta solução tinha tido um impacte positivo, procedeu-se a uma experiência 

semelhante à anterior, usando a mesma quantidade e o mesmo tipo de rolhas, mas recorrendo agora 

ao novo motor. O resultado obtido revelou uma capacidade de alimentação de 67 rolhas por segundo, 

ou seja, 103% mais rápido que anteriormente. Comparando este aumento conseguido com os 33% 

Variável

1,33

1,33

1,33

Objetivo ('000) 2 906
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pretendidos (ver secção 4.2.1.2), conclui-se que se conseguiu atingir o objetivo definido, chegando 

mesmo a ultrapassar este valor. 

 

4.2.1.3 – Silos automáticos 

De seguida, analisaram-se os restantes silos. Na secção 4.1.2 analisou-se a capacidade destes silos 

e importa relembrar estes valores, de 47 rolhas por segundo para rolhas pequenas, de 37 rolhas por 

segundo para as intermédias e por fim, de 21 rolhas por segundo para grandes. Mais uma vez, em 

conjunto com o departamento de Manutenção, concluiu-se que haveria duas alternativas para 

aumentar o número de rolhas por segundo. A primeira seria dispor de uns tabuleiros de maiores 

dimensões e a segunda alargar o orifício dos silos. Esta segunda hipótese só poderia ser 

implementada após a primeira, caso contrário parte das rolhas cairiam no chão.  

Numa primeira fase decidiu-se investir num tabuleiro de maiores dimensões e depois de o 

experimentar analisar os resultados obtidos. Caso a solução do tabuleiro venha a revelar-se como 

insuficiente, então avança-se para a segunda alternativa. Após se ter fabricado um novo tabuleiro e o 

mesmo ter sido implementado num dos silos, analisou-se uma nova alimentação para saber se teve 

um impacte positivo ou não. Os resultados estão apresentados na experiência 1 da Tabela 10. 

Observa-se nesta tabela a quantidade de rolhas de maiores dimensões por segundo que se obteve 

após a implementação do novo tabuleiro. Se compararmos este resultado, 23 rolhas/segundo, com a 

estimativa obtida na secção 4.1.2 de 21 rolhas/segundo, conclui-se que não houve um impacte que 

se possa considerar significativo. Esta variação é de apenas 9,5%, o que está longe do objetivo de 

33%. 

Tabela 10 – Experiências realizadas após modificações 

Experiência nº 1 2 

Calibre (LxD) (mm) 47x29,5 47x29,5 

Linha de produção 4 4 

Tempo (s) 300 300 

Quantidade (rolhas) 7.005 15.409 

Resultados (rolhas/s) 23 51 

Tendo obtido este resultado, avançou-se então para a segunda hipótese, a de alargar o orifício do silo 

onde se tinha colocado o novo tabuleiro. Após esta implementação procedeu-se a uma nova 

experiência em que os resultados obtidos podem ser observados na experiência 2 da Tabela 10. 

Pode-se concluir que ao fazer estas modificações conseguiu-se obter um valor de 51 rolhas/segundo 

o que implica um aumento de 130% face à estimativa inicial. Na Figura 39 pode-se observar o silo 

antes e depois das alterações, na qual é visível na segunda imagem o tabuleiro maior que se 

implementou e a abertura na parte da frente que foi executada no silo. 
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Figura 39 – Silo de abastecimento antes e depois das alterações 

O aumento é então relevante o suficiente para se implementar esta mudança nos restantes silos e 

testar o seu efeito. Após se ter implementado esta alteração nos restantes silos obteve-se um valor 

de 82 rolhas intermédias abastecidas por segundo, que representa uma melhoria de 122% e de 90 

rolhas pequenas por segundo, que equivale a uma melhoria de 90%. Mais uma vez, comparando os 

valores de melhoria conseguidos com o valor necessário de 33% (ver secção 4.2.1.2), conclui-se que 

se alcançou o objetivo, tendo o mesmo sido ultrapassado.  

Ao se alcançar o objetivo definido em 4.2.1.1, conclui-se que o tapete deixa de limitar a Retificação 

passando a estar ajustado à capacidade da mesma. 

 

4.2.2 – Alocação de Máquinas 

Após se ter desenvolvido o estudo do primeiro ponto do segundo passo da metodologia sugerida para 

resolver a restrição, avançou-se para o segundo ponto relativo à alocação das máquinas (ver Figura 

22).  

Começou-se por analisar a organização atual das máquinas. Importa recordar que esta etapa está 

dividida em dois grupos, que diferem pelo tipo de rolha que produzem: tipo Espumosos (ESP) e tipo 

Aglo RA/RCT (AGLO). A organização destes grupos pode ser observada na Figura 40. Da linha 1 à 

linha 8 são processadas rolhas ESP, enquanto que as rolhas AGLO são processadas nas restantes 

linhas, da 9 à 14. 

 

Figura 40 – Organização atual da Retificação 

Para verificar se a alocação atual das máquinas é a mais correta, efetuaram-se simulações 

considerando diferentes configurações. Para realizar estas simulações foi necessário em primeiro 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AGLO ESP

Antes Depois 
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lugar calcular qual a capacidade produtiva de cada máquina e quais as necessidades de produção de 

cada grupo de máquinas. Posteriormente foi necessário identificar que máquinas estão aptas a 

produzir os dois tipos de rolhas e, por último, foi necessário definir um objetivo para que se possa 

comparar as diferentes configurações a testar. 

 Capacidades e Necessidades: as capacidades foram anteriormente calculadas e podem ser 

observadas no Anexo B para as várias linha de produção e na Tabela 8 o que foi considerado 

como simplificação. Devido às simplificações efetuadas e explicadas na Tabela 8, sabe-se 

que as parelhas (linhas 6 à 14) têm cadências de produção iguais para o mesmo tipo de 

rolhas, tal como acontece entre as linhas 4 e 5. Por outro lado, as necessidades foram 

estabelecidas de acordo com a capacidade produtiva da Extrusão, etapa anterior, e 

recordando a Figura 25 tem-se então que a Retificação necessita de produzir 1.208.304 

rolhas do tipo ESP e 832.480 rolhas do tipo AGLO; 

 Aptidão das máquinas: devido a especificações técnicas, as máquinas que correspondem 

às linhas 1, 2 e 3 não têm a capacidade para produzir rolhas do tipo AGLO, tendo por isso de 

ficar alocadas a rolhas ESP; 

 Objetivo: o principal objetivo é assegurar que a distribuição da capacidade entre os 

diferentes grupos é o mais equitativa possível, para que deste modo estejam igualmente 

protegidos face a ineficiências do processo. Portanto, pretende-se que as diferenças entre as 

capacidades e as necessidades dos dois grupos sejam o mais semelhante possível. O 

resultado ótimo será então aquele em que a diferença, em valor absoluto, entre estes dois 

valores seja a menor. O objetivo foi calculado através da seguinte fórmula: 

   NecCapNecCap minObjetivo AGLOAGLOESPESP    ( 4 ) 

Para realizar esta análise e procurar possíveis configurações procurou-se uma forma simples de o 

fazer. Forma essa, que permitisse ao mesmo tempo que pessoas com menor conhecimento 

tecnológico pudessem dar opinião sobre as configurações e que fosse possível comparar diferentes 

cenários de um modo visualmente eficaz, facilitando futuras tomadas de decisão. Como tal, decidiu-

se resolver este problema de uma forma bastante simples, mas rigorosa, recorrendo ao gestor de 

cenários do Excel. Para elaborar as várias simulações foi criada uma tabela, semelhante à Tabela 11, 

onde os dados necessários, bem como as restrições e o objetivo são executados. Esta tabela 

representa o cenário atual na unidade industrial. 
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Tabela 11 – Simulação para o cenário atual 

  ESP AGLO 
 Linha  Rolhas/h Ativa Rolhas/h Ativa Validação 

1 10 000 1 12 500 0 1 

2 7 200 1 9 100 0 1 
3 5 300 1 6 700 0 1 
4 8 300 1 10 500 0 1 
5 8 300 1 10 500 0 1 

6 11 700 1 14 900 0 1 
8 11 700 1 14 900 0 1 
9 11 700 0 14 900 1 1 
11 11 700 0 14 900 1 1 

12 11 700 0 14 900 1 1 

14 11 700 0 14 900 1 1 

Capacidade 1 468 750 1 400 600 
Objetivo: 

Necessidade 1 208 304 832 480 

Variação 260 446 568 120 307 674 

 

Nesta tabela estão presentes as capacidades produtivas das diferentes linhas para os dois tipos de 

rolhas, dados que correspondem às colunas Rolhas/h. A coluna Ativa representa uma variável binária 

que toma o valor 1 se essa linha de produção está alocada ao respetivo tipo de rolha. Como exemplo, 

a linha 4 está alocada ao tipo de rolha ESP. A coluna Validação garante que uma linha está alocada a 

um tipo de rolha, sendo portanto a soma das duas colunas Ativa, e para todas as linhas essa soma 

tem de ser igual a 1. A linha Capacidade resulta da soma entre o produto da capacidade de cada 

linha com o valor presente na coluna Ativa, sendo portanto a capacidade que a simulação em estudo 

afeta ao respetivo tipo de rolha. A linha Necessidade é igual à capacidade da etapa de Extrusão, 

sendo portanto um valor fixo para todas as simulações. A última linha, Variação, é a diferença entre a 

linha Capacidade e a linha Necessidade, o valor obtido tem de ser superior a 0, devido a uma 

restrição que garante que a capacidade alocada é superior à necessidade. Por fim, o objetivo é 

calculado recorrendo à equação (4).  

Após se terem executado várias simulações, alterando as variáveis binárias, conseguiram-se obter 

duas configurações que respeitando todas as restrições impostas apresentaram melhores resultados 

que a situação atual. Os dados relativos a estas simulações podem ser observados no Anexo I, 

enquanto que na Tabela 12 compara-se o valor do objetivo nas diferentes simulações.  

Tabela 12 – Resultados do objetivo definido para diferentes configurações da Retificação 

 

 

 

Como se pode comprovar, através da Tabela 12, o cenário 1 é o cenário em que o objetivo se 

encontra mais perto do 0, ou seja, o cenário onde a distribuição de capacidades entre os dois grupos 

de rolhas é o mais equitativa possível. Apesar do cenário 2 ser melhor que o atual (apresenta apenas 

uma melhoria de 29%), no cenário 1 consegue-se uma melhoria de aproximadamente 81%. Este 

último cenário como se demonstra no Anexo I, difere do cenário atual pelo facto da parelha 

 

Situação Atual Simulação 1 Simulação 2 

Objetivo 307 674 58 926 218 726 

Melhoria (face à situação atual) - 81% 29% 
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constituída pelas linhas 9, 10 e 11, passar a produzir ESP em vez de AGLO e as linhas 4 e 5 

passarem a produzir AGLO em vez de ESP. De acordo com o objetivo pretendido neste estudo, 

pode-se observar na Tabela 11 que para o cenário atual as rolhas ESP têm um excesso de 

capacidade face às necessidades de produção de 260.446 rolhas, enquanto que as rolhas AGLO têm 

um excesso de 568.120 rolhas. No cenário 1, essas diferenças são respetivamente de 420.246 e 

361.320, ou seja, ambos os grupos passam a estar protegidos por uma quantidade de rolhas mais 

semelhante. A configuração proposta no cenário 1 pode ser observada na Figura 41. 

 

Figura 41 – Proposta de organização das máquinas na Retificação 

Algo que se observou na realidade industrial e que comprova que no cenário atual a distribuição não 

era a mais indicada, foi a produção realizada às sextas-feiras. Neste dia da semana era comum 

observar que os lotes planeados de rolhas do tipo ESP já tinham sido produzidos ou estariam a 

terminar, enquanto que para rolhas do tipo AGLO isso não acontecia. Deste modo, era comum 

observar as linhas da 9 à 14 paradas e todas as restantes a produzir. Com uma distribuição mais 

equitativa, como a que se sugere com o cenário 1, a produção dos dois tipos de rolha deverá ser 

concluída em prazos semelhantes. 

A configuração do cenário 1 foi proposta aos responsáveis da Unidade Industrial de Coruche, tendo-

se comparado as possíveis melhorias após a sua implementação face ao cenário atual, utilizando 

para esta demonstração o gestor de cenários construído. Foram planeadas reuniões de forma a 

envolver os recursos humanos, tendo sido estimulada a troca de opiniões quanto às possíveis 

melhorias. Após este processo foi decidido experimentar esta nova configuração. Para realizar esta 

nova alocação de máquinas será necessário parar metade das linhas da Retificação por um longo 

período de tempo. Como tal, decidiu-se que esta mudança irá ser realizada em Agosto de 2014, por 

ser uma altura em que a unidade industrial pára durante duas semanas, apesar do departamento de 

Manutenção, responsável por este tipo de alterações, trabalhar durante este período. 

 

4.2.3 – Aumento da Eficiência 

Nesta secção, descreve-se a última fase do segundo passo da metodologia em utilização para 

resolver a restrição (ver Figura 22). Para desenvolver este último passo vão ser analisados três 

pontos distintos que se consideraram como os mais importantes para aumentar a eficiência desta 

etapa. O primeiro ponto é relativo à organização dos trabalhadores (4.2.3.1), o segundo relativo a 

ineficiências identificadas, as mudanças de calibres (4.2.3.2) e problemas entre turnos (4.2.3.3), e por 

fim o último relaciona-se com o investimento em equipamento (4.2.3.4). 

 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

AGLO ESP AGLO ESP
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4.2.3.1 – Organização dos Trabalhadores 

Nesta secção analisa-se a forma como os recursos humanos que constituem esta etapa estão 

organizados, em termos de funções atribuídas e da sua área de atuação. É também analisado se 

essa será a melhor forma de operarem para que se possa ser o mais eficiente e produtivo possível. 

Em primeiro lugar, importa descrever o cenário atual. Atualmente, cada turno é constituído por três 

pessoas, duas com uma função mais geral, cujo objetivo principal é desencravar as máquinas (ver 

primeira imagem da Figura 42) e outra com a função de afinador (ver segunda imagem da Figura 42), 

que tem como principal serviço afinar as máquinas e proceder à mudança de calibres, embora 

também possa ajudar a desencravar.  

 

Figura 42 – Trabalhadora a desencravar uma ponçadeira e afinador a alterar a chanfradeira 

Após se ter observado a distribuição do trabalho e de se ter conversado com os trabalhadores 

identificaram-se possíveis melhorias ao nível dos recursos humanos. A necessidade de implementar 

melhorias deve-se ao facto de os trabalhadores não terem tarefas bem divididas e de não se 

encontrarem alocados a áreas específicas, o que agrava o tempo de resposta face a eventuais 

problemas, como por exemplo as máquinas estarem paradas por longos períodos de tempo. Isto 

acontece, se por exemplo, os três trabalhadores se encontrarem ao mesmo tempo perto da máquina 

da linha 1, podendo a ponçadeira da linha 14 estar encravada.  

Procurou-se então desenvolver um método de trabalho alternativo, cujo objetivo principal passa por 

minimizar o tempo de paragem das máquinas. Mais uma vez recorreu-se ao conceito base da Teoria 

das Restrições, que indica que se deve dar prioridade à restrição do processo, neste caso ao 

conjunto de máquinas com cadência inferior. As funções e áreas de trabalho dos vários trabalhadores 

são de seguida descritas. 

 Operário número 1: 

Começou-se por analisar a função do primeiro trabalhador. Como se referiu anteriormente, as 

máquinas com cadência inferior e que necessitam de especial atenção são as ponçadeiras. Definiu-

se então que a função principal do primeiro trabalhador será a de desencravar as ponçadeiras e 

como função secundária poderá ajudar a desencravar as topejadeiras. Na Figura 43 está evidenciada 

a área de atuação deste trabalhador, estando representado a amarelo a área prioritária e a laranja a 

área secundária. 
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Figura 43 – Área de trabalho do operário número 1 

 Operário número 2: 

O segundo trabalhador passa a ficar responsável pelo desencrave das restantes máquinas, 

topejadeiras e chanfradeiras. A sua área de atuação pode ser observada na Figura 44. Este 

trabalhador, devido à sua área de atuação, fica também responsável por alterar a configuração das 

parelhas sempre que necessário, isto é, indicar a qual das chanfradeiras a topejadeira do meio deve 

fornecer. 

 

 

Figura 44 – Área de trabalho do operário número 2 

 Afinador: 

Por fim o último trabalhador, o afinador, fica responsável pelas funções que lhe já são atribuídas, 

como afinar as máquinas, fazer mudanças de calibre, mudar lixas e limpar mós mais todas as outras 

funções que no cenário atual são executas por todos os trabalhadores, como mover os cestos vazios 

e os cestos cheios, realizar os registos necessários e fazer a limpeza da área correspondente à 

Retificação. A sua área de atuação devido às funções desempenhadas teria de ser toda a área de 

Retificação. 

Este novo método de trabalho durante a sua realização foi sendo discutido com todos os 

responsáveis desta unidade. Portanto assim que terminada esta análise, tentou-se colocar em prática 

este novo método. Porém, tal como evidenciado no estudo de Draman et al. (1998) e que se encontra 

descrito no capítulo 3, a mudança de filosofia de trabalho é muito difícil e numa primeira fase é normal 

não ser totalmente aceite. Apesar deste facto se ter verificado na UI Equipar acredita-se que esta 

metodologia ao permitir que os trabalhadores tenham as suas tarefas bem distribuídas e bem 

identificadas permita que os indicadores de eficiência e de produtividade melhorem, o que leve a um 

reconhecimento por parte dos seus superiores. Tal como referido por Draman et al. (1998) os 

trabalhadores aceitam melhor as mudanças quando se verificam resultados positivos e como tal, 

acredita-se que num futuro próximo esta sugestão para além de permitir os evidentes benefícios em 

termos de indicadores seja também bem aceite pelos trabalhadores. 
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4.2.3.2 – Mudança de Calibres 

Uma ineficiência encontrada nesta etapa relaciona-se com a mudança de calibres. A mudança de 

calibres das rolhas acontece frequentemente na Retificação e verifica-se sempre que uma linha 

precisa de começar a produzir um calibre diferente do que está atualmente a produzir. Esta mudança 

é efetuada, como já foi referido, pelo afinador, que tem que alterar todas as máquinas (ponçadeiras, 

topejadeiras e chanfradeiras) que irão produzir o novo calibre. Considerou-se importante analisar a 

forma como estas mudanças são efetuadas, porque sempre que se realizam as máquinas ficam 

paradas. É, então, essencial que esta mudança seja o mais rápida possível para minimizar os tempos 

de paragem. Com este estudo para além de se ter como objetivo sugerir melhorias, também se 

pretende estudar a melhor forma como estas mudanças deverão ser feitas para posteriormente 

aplicar uma ferramenta da metodologia lean às mesmas, neste caso StandardWork. Tal como 

referido no capítulo 3 e evidenciado por Pirasteh et al. (2006) o uso de metodologias lean em 

conjunto com a Teoria das Restrições origina resultados bastante positivos. Esta ferramenta tem o 

objetivo de normalizar o trabalho, para que o mesmo seja realizado da melhor maneira possível.  

Para iniciar este estudo é necessário descrever a situação atual. Existem atualmente dois tipos de 

mudanças de calibre, que irão ser de seguida explicados. 

 Mudança do Tipo 1: 

O primeiro tipo de mudança acontece sempre que o novo calibre faz parte do mesmo tipo de rolha 

(ESP ou AGLO) que o anterior calibre em produção. Este tipo de mudança tem uma frequência diária. 

Os tempos observados para concretizar as mudanças estão representados na Tabela 13. No Anexo J 

e recorrendo à fórmula (1) os tamanhos destas amostras são validados. 
 

Tabela 13 – Tempos medidos para mudar máquinas 

Máquina Tempos (min) Média (min) 

Ponçadeira 5,2 5,9 5,5 4,7 5,2  5 

Topejadeira 6,4 5,8 8,5 5,7 5,5 6,1 6 

Chanfradeira 8,2 7,9 8,5 8,8   8 

 

A partir dos dados da Tabela 13 podem-se retirar duas importantes observações. A primeira consiste 

no facto da chanfradeira demorar consideravelmente mais tempo do que os outros tipos de máquinas 

e que se deve apenas ao facto desta mudança ser mais complexa, pois este tipo de máquinas requer 

cuidados especiais. A segunda observação é a de que o tempo demorado na terceira mudança da 

topejadeira é relativamente superior face à média obtida. Devido a este valor o tamanho da amostra, 

como se observa no Anexo J, não é suficiente. Esta variação foi causada pelo afinador, que quando 

estava a alterar a máquina, esqueceu-se de uma ferramenta e teve que se deslocar à banca de 

ferramentas. Esta deslocação demorou sensivelmente 2 minutos. Na Figura 45 pode-se observar do 

lado esquerdo as deslocações do trabalhador quando efetuou as outras cinco mudanças e do lado 

direito da figura observa-se a deslocação do mesmo quando efetuou a terceira mudança. A única 

diferença é que na primeira imagem o trabalhador só se moveu dentro do raio da topejadeira, 

enquanto na segunda teve de mover-se para ir buscar a ferramenta.  
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Figura 45 – Deslocações do trabalhador no caso normal e no caso de deslocação à banca de ferramentas 

Após se ter conversado com os trabalhadores que fazem este tipo de mudanças concluiu-se que 

estes movimentos são frequentes e causados por esquecimento de alguma ferramenta ou pela 

quantidade de ferramentas necessárias ser elevada para um só deslocamento.  

 

Tendo esta situação, para otimizar este tipo de mudança deve-se evitar a situação observada no lado 

direita da Figura 45, ou seja, um deslocamento estando a máquina parada. Isto, porque caso isso não 

aconteça as mudanças efetuadas já estão otimizadas demorando sensivelmente o mesmo tempo 

para o mesmo tipo de máquina.  

 

Para auxiliar os trabalhadores e melhorar a sua performance foi sugerido adquirir um carrinho de 

ferramentas, como já existe noutras áreas da unidade industrial. Com a implementação do carrinho é 

possível diminuir os tempos de paragem nesta etapa sempre que se fazem mudanças de calibre. 

Para saber se o investimento neste equipamento é rentável calculou-se o payback, que está 

representado na Figura 46. Este indicador é usado pela Corticeira Amorim e considera-se que o 

investimento é rentável sempre que o payback é inferior a dois anos.  

 

 

Figura 46 - Cálculo do payback para o carrinho de ferramentas 

Para o cálculo deste indicador foi necessário em primeiro lugar reunir dados, os quais estão 

representados na Figura 46, na tabela de dados. Considerou-se que a percentagem de mudanças em 

que há falta de ferramentas seria a variável do qual o payback irá depender. Para saber o ganho de 

produção diário em termos de rolhas foi necessário efetuar o produto entre a média do número de 

mudanças que ocorrem por turno, o número de turnos, a percentagem de mudanças em que há uma 

falta de ferramentas, o tempo necessário para as deslocações (considerou-se apenas de 1 minuto – 

dado ser fisicamente perto) e por fim a produção média de rolhas por máquina e por minuto. Como 

3 a

Tempo na deslocação (min) 1 c
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resultado obteve-se um ganho diário de 90 rolhas por dia, quando a variável seria 5%. Este valor em 

termos anuais corresponde a 22.500 rolhas, ou seja, ter-se-ia um ganho de 338€/ano. 

 

A solução de comprar um carrinho custa à empresa 200€. Tendo os valores do custo e dos ganhos 

anuais calculou-se o payback para vários valores da variável como se pode observar na Figura 47. 

Para concluir, considerou-se que o valor da variável em termos de representação da realidade nunca 

seria abaixo dos 5% e por isso usou-se este valor como referência. No caso em que a percentagem 

de mudanças é de 5%, o payback é igual a 0,59 anos. Comparando este valor ao valor de referência 

de 2 anos considera-se que o investimento é rentável. Após se ter concluído este estudo, o mesmo 

foi apresentado ao diretor industrial desta unidade que prontamente decidiu realizar o investimento. O 

investimento foi então realizado e o novo carrinho está atualmente a ser utilizado pelos operadores da 

Retificação. O novo carrinho pode ser observado no Anexo K. 

 

Figura 47 – Valores do payback para vários valores da variável 

Após este estudo inicial, realizou-se a análise de qual a melhor forma para executar este tipo de 

mudanças de modo a implementar na unidade industrial normas de StandardWork, respeitantes ao 

procedimento mais correto para fazer as mesmas. O objetivo de implementar estas normas é garantir 

que todas as mudanças são executadas no menor tempo possível mas que são bem executadas. 

Nesse sentido fez-se o estudo do trabalho observando várias mudanças e conversando com os 

afinadores da Retificação. Após se terem finalizado, estas normas foram organizadas sob a forma de 

tabelas onde estão presentes as descrições de cada etapa, as respetivas fotografias e o tempo ideal 

que devem demorar. Para a criação destas tabelas foi fundamental o apoio prestado pelos 

trabalhadores e pelos adjuntos do gestor de operações. As normas, que podem ser observadas no 

Anexo L, após validação por parte do gestor de operações foram implementadas na Retificação e 

estão atualmente disponíveis para quem necessitar de as consultar.  

 

 Mudança do Tipo 2: 

Relativamente ao segundo tipo de mudança, para além do calibre das rolhas ser diferente, o tipo de 

rolha também o é. Este tipo de mudança tem uma frequência trimestral e demora cerca de 8 horas, o 

que corresponde a um turno. O longo período de tempo associado a esta mudança é a principal 

razão pela qual se tenta evitar a mesma. Tal facto torna a Retificação pouco ou nada flexível e 

idealmente esta deveria ser flexível ao ponto de, dependendo do planeamento semanal, mudarem-se 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25 30 35

P
ay

b
ac

k 

% falta de ferramentas 



 

56 

 

tantas máquinas quanto as necessárias e assim satisfazer as encomendas com um tempo de entrega 

menor.  

Para descrever a situação atual observou-se este tipo de mudança. Esta começa por ser feita na 

primeira máquina, a ponçadeira, e tipicamente envolve um elevado número de deslocações do 

trabalhador que a efetua como se pode observar na Figura 48. Para esta ser realizada são 

percorridos 600 metros. Nesta figura é ainda representado o tempo consumido nesta operação. 

.  

Figura 48 – Diagrama de deslocações e tabela de tempos para a ponçadeira 

Como se pode observar, o trabalhador tem que se deslocar várias vezes e em algumas delas é 

necessário percorrer longas distâncias, isto porque a despensa onde se encontram as ferramentas e 

as peças encontra-se numa das extremidades da Unidade de Aglomerados e o armazém, onde 

também se guardam outras peças, encontra-se fora desta unidade. O tempo total, representado na 

tabela da Figura 48, corresponde ao tempo desde que o trabalhador teve a indicação de que seria 

necessário mudar a ponçadeira até esta estar completamente pronta, que é de 3 horas e 13 minutos. 

Retirando o tempo necessário às duas deslocações para fora da etapa da Retificação, o tempo para 

procurar o equipamento e o tempo necessário à preparação do mesmo obtém-se o tempo na 

ponçadeira, que é de apenas 32 minutos. Isto é, são necessárias 2 horas e 41 minutos para realizar 

estes três tipos de atividades. Este tempo é relativamente grande, principalmente pelo facto do 

material não estar facilmente acessível nem estar pronto para ser implementado nas máquinas. A 

mudança em si, ou seja, desde que o material esteve pronto até que a ponçadeira esteve preparada 

para começar a produzir o novo tipo de rolhas, demora 32 minutos, nos quais 3 minutos são 

tipicamente usados para ir buscar ferramentas. Como conclusão o tempo útil é de 29 minutos o que 

corresponde apenas a 15% do tempo total.  

De seguida observou-se a mudança efetuada para a topejadeira e o estudo efetuado encontra-se na 

Figura 49. Tal como aconteceu na ponçadeira foram necessárias várias deslocações para que esta 

máquina ficasse pronta, neste caso foram percorridos 498 metros. Os tempos presentes nesta figura 

correspondem aos tempos explicados anteriormente, destacando-se que para esta máquina o tempo 

útil foi de 20 minutos, o que corresponde a 25% do tempo total, que é de 1 hora e 20 minutos.  

Tipo de Tempo Duração (horas)

Tempo Total 03:13

Tempo na 

Ponçadeira
00:32

Tempo Útil 00:29

Deslocação Total: 600m 
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Figura 49 – Diagrama de deslocações e tabela de tempos para a topejadeira 

A observação da mudança na chanfradeira não foi efetuada, pois esta já só era realizada no turno 

seguinte, mas tipicamente demora 2 horas a ser feita e, tendo em conta as análises realizadas 

anteriormente, é provável que mais de metade do tempo não tenha correspondido a tempo útil. 

Somando os tempos totais das diferentes máquinas, 3 horas e 13 minutos para a ponçadeira, 1 hora 

e 20 minutos para a topejadeira e 2 horas para a chanfradeira tem-se um total de 6 horas e 33 

minutos. No primeiro turno o afinador tem 30 minutos de almoço e tipicamente 1 hora em que 

necessita de realizar outras tarefas, o que somando aos tempos totais obtém-se cerca de 8 horas em 

que esta linha está parada sem produzir rolhas. Recordando que cada máquina produz em média 200 

rolhas por minuto, conclui-se que não se produzem 96.000 rolhas durante cada mudança. 

Após estas observações procuraram-se soluções, sabendo que as principais causas para o tempo 

ser tão elevado são o facto de o material não se encontrar perto da área de trabalho nem estar 

preparado para ser implementado nas máquinas. Para ultrapassar estes problemas, após reunião 

com o diretor industrial, com o gestor de operações e com os seus adjuntos, sugeriu-se a 

implementação de umas caixas e uns suportes na Retificação que contivessem o material necessário 

às mudanças e que este já estivesse pronto.  

Nesse sentido criaram-se três caixas, uma para cada tipo de máquina (ponçadeira, topejadeira e 

chanfradeira), possuindo cada, uma cor diferente para facilitar a identificação. Cada caixa tem dois 

compartimentos, um para cada tipo de rolha, conseguindo-se assim ter nestas caixas todo o material 

necessário. Estas caixas foram então implementadas na área de Retificação, como se observa na 

Figura 50. Foram também implementados uns suportes para cada tipo de máquina, estes irão 

armazenar o equipamento que não cabe nas caixas, sobretudo tubos. 

Tipo de Tempo Duração (horas)

Tempo Total 01:20

Tempo na 

Topejadeira
00:30

Tempo Útil 00:20

Deslocação Total: 498m 
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Figura 50 – Implementação das caixas de mudança de material na Retificação 

Após a implementação das caixas, estas foram devidamente identificadas, e para além da cor 

diferente também se colocou em cima da caixa a que tipo de máquina a mesma correspondia. Na 

Figura 51, representa-se a situação antes da implementação das caixas, em que os trabalhadores 

necessitavam de preparar o material, os equipamentos estavam desorganizados, sem identificação e 

por vezes não se sabia onde estavam. Esta mesma figura mostra a situação após a implementação 

desta solução, onde o material já se encontra preparado, devidamente organizado e identificado e 

todo o material necessário está num só sítio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Situação antes e depois da implementação das caixas e suportes 

Além de permitir uma organização melhor, a implementação desta sugestão permite reduzir as 

distâncias de forma considerável como se demonstra na Figura 52. No caso da ponçadeira onde a 

distância percorrida era de 600 metros, consegue-se uma redução de 98% da distância para os 10 

metros. Para a topejadeira é possível uma redução de cerca de 96%, dos 498 metros para os 20 

metros. Estes números mostram o elevado impacte que esta sugestão proporciona.  

Antes: 

Depois: 
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Figura 52 – Deslocamentos necessários após implementação das caixas e suportes 

Por fim, e para que a implementação desta sugestão tenha sucesso criaram-se tabelas de normas, 

segundo a ferramenta de StandardWork. Estas tabelas indicam os vários passos relativos aos 

procedimentos corretos para fazer este tipo de mudanças bem como o tempo ideal para cada um 

destes. De realçar que uma mudança deve demorar o tempo referido como tempo útil nesta análise, 

nomeadamente na Figura 48 e na Figura 49. Estas tabelas foram criadas com o auxílio dos 

afinadores da Retificação e foram posteriormente validadas pelo gestor de operações. As tabelas 

criadas e que estão disponíveis na Retificação estão presentes no Anexo M. 

Como conclusão deste ponto é importante referir que esta sugestão ao ter tido um impacte muito 

significativo em termos do tempo em que as máquinas estão paradas, em termos de distâncias 

percorridas e na organização leva a um aumento da eficiência e da produtividade da Retificação. 

  

4.2.3.3 – Problemas entre turnos 

Outra ineficiência encontrada relaciona-se com problemas entre os vários turnos de trabalho. Foram 

identificados dois problemas principais que foram tratados com maior detalhe e são de seguida 

descritos. 

 Primeiro problema:  

O primeiro problema consiste no facto dos trabalhadores não identificarem os últimos lotes de 

produção. Assim quando um turno começa o seu trabalho, os lotes não se encontram devidamente 

identificados.  

Relativamente a este primeiro ponto, mediu-se o tempo que se demora a preencher as folhas 

identificativas dos lotes e concluiu-se que em média demora-se cerca de 5 minutos por cada lote. 

Como a etapa da Retificação pode estar a produzir onze lotes, correspondentes às onze 

chanfradeiras, a identificação no início de cada turno de todos os lotes pode consumir cerca de 55 

minutos. Durante este tempo estão só 2 trabalhadores a controlar as 39 máquinas, o que leva a um 

controlo menor e a que o tempo de resposta face a possíveis ineficiências seja superior ao desejado. 

Este problema foi observado na prática, pois era comum ver no inicio de cada turno a pessoa 

responsável pela identificação dos lotes ficar cerca de uma hora só a preencher as identificações. 

Topejadeira: 

Distância: 10m Distância: 20m 

Ponçadeira: 
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Esta situação não acontecia ao longo do turno, pois sempre que se iniciava a produção de um novo 

lote preenchia-se a respetiva folha de identificação. Esta tarefa, em que o trabalhador tem que 

preencher a nova folha identificativa do lote demora apenas 5 minutos, estando rapidamente 

disponível para desempenhar as suas funções principais.  

Identificada esta situação o que se propôs foi que se continuasse a preencher as folhas sempre que 

um lote iniciasse a produção, porém que o mesmo fosse feito para os últimos lotes, não deixando 

assim nenhum lote por identificar entre turnos. Com esta sugestão os trabalhadores durante o seu 

turno nunca necessitam de dedicar mais do que 5 minutos seguidos a esta tarefa, o que difere da 

situação anterior em que estes poderiam estar 55 minutos somente dedicados à mesma. 

Tendo analisado este ponto com os responsáveis, decidiu-se implementar esta sugestão. Esta 

sugestão teve uma fácil implementação, pois os próprios trabalhadores apercebiam-se dessa 

ineficiência e portanto o resultado foi imediato (ver na Figura 53 a implementação desta sugestão). 

Atualmente sempre que se inicia o turno, o trabalhador responsável pela identificação de lotes não 

perde os tais 55 minutos a preencher folhas. 

 

Figura 53 – Situação antes e depois relativa ao preenchimento da identificação dos lotes  

 

 Segundo problema: 

O segundo problema é causado pelos trabalhadores, que no final de cada turno param as máquinas. 

Isto é realizado após se levantar a quantidade de rolhas produzidas em cada linha de produção e se 

reiniciar o contador de rolhas. Este procedimento é realizado para que os trabalhadores do turno 

seguinte assim que comecem o seu trabalho possam iniciar o contador e também as máquinas. Este 

ponto foi considerado como uma ineficiência, pois as máquinas estão aptas e têm produto para 

poderem estar a trabalhar, mas não estão a produzir. Isto acontece, pois se os trabalhadores 

retirarem a contagem, reiniciarem o contador e não pararem as máquinas, começam a ser contadas 

rolhas que irão ser contabilizadas como produzidas pelo turno a seguir.  

Foram levadas a cabo algumas observações e observou-se que as máquinas entre turnos 

permanecem paradas em média cerca de 10 minutos. Se se considerar o valor, já anteriormente 

referenciado, de 200 rolhas produzidas por minuto e por máquina e se estiverem as onze 

chanfradeiras aptas a produzir isto leva a um valor de 22.000 rolhas que não são produzidas. Como 

durante um dia são três turnos, verifica-se uma perda de produção diária na ordem das 66.000 rolhas. 

Antes Depois 
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Para ultrapassar esta situação sugeriu-se então o seguinte procedimento: no final de cada turno 

deve-se registar a contagem de rolhas e reiniciar o contador sem parar as máquinas. O sucesso da 

implementação desta sugestão dependeria da aceitação dos trabalhadores e por isso considerou-se 

importante envolver os mesmos nos benefícios que esta ação traria à empresa e à rentabilidade de 

cada um dos turnos. Também se demonstrou que é a empresa que estaria a ser prejudicada e que 

seguir este procedimento não se iria só beneficiar o turno seguinte, pois isto aconteceria entre todos 

os turnos, ganhando todos com este procedimento.  

Tendo feito as sugestões aqui apresentadas ao diretor industrial e ao gestor de operações e tendo 

estes percebido as suas vantagens, as mesmas foram implementadas na unidade industrial. A 

implementação desta segunda sugestão implica que os trabalhadores adiram à solução proposta. 

Após conversa entre os responsáveis e os trabalhadores no sentido de se clarificar que todos iriam 

ser beneficiados, havendo um possível aumento da produção de 66.000 rolhas diárias, que num final 

do ano (250 dias) traduz-se em cerca de 16.500.000 rolhas, o que considerando um preço médio por 

rolha de 0,015€ equivale a 247.500€. Após observação dos benefícios e da sua aceitação começou-

se a proceder do modo sugerido anteriormente.  

 

4.2.3.4 – Investimento em Equipamento 

Por fim, o quarto ponto relativo ao aumento da eficiência da Retificação relaciona-se com o 

investimento em equipamento. O equipamento que se considerou que poderia ter maior impacte na 

eficiência, seria um equipamento que incluiria sensores e luzes que avisassem sempre que as 

máquinas parassem de produzir. Com esse objetivo decidiu-se reunir dados que permitissem realizar 

o cálculo do payback deste investimento. Nesse sentido o primeiro dado que foi necessário obter foi o 

do tempo que atualmente se demora a identificar uma paragem de produção não planeada. As 

medições efetuadas assim como a média obtida, de 7,5 minutos, podem ser observadas na Tabela 

14. 

Tabela 14 – Medições respeitantes ao tempo de identificação de paragens 

Medições (minutos) Média 

8 4 13 5 4 22 8 5 5 7 
7,5 

10 4 3 9 3 8 9 8 8 8 

O objetivo de investir neste tipo de equipamento seria o de reduzir este tempo de identificação. 

Apesar de não haver dados para comparação, considera-se que com a aquisição deste sistema o 

tempo de identificação poderia diminuir drasticamente. Isto, porque atualmente os trabalhadores não 

sabem se uma máquina está encravada até se deslocarem para perto da mesma. Com este sistema 

conseguem ter essa informação onde quer que estejam. Na Figura 54 estão representados os dados 

necessários e a folha de cálculo usada para obter o payback deste equipamento. 
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Figura 54 – Cálculo do payback para o investimento num sistema de sensores e luzes 

Neste cálculo considerou-se que a variável seria o tempo ganho, isto é, a diminuição do tempo de 

identificação, em minutos, face à média anteriormente calculada de 7,5 minutos. Primeiro calculou-se 

o possível ganho diário em implementar este sistema, que resulta do produto entre o número de 

encravamentos diários, a percentagem desses encravamentos que têm impacte negativo na 

produtividade, o tempo ganho face à situação anterior e a produção de rolhas por máquina e por 

minuto. Calculou-se também o ganho anual em termos de rolhas e em termos de euros. O primeiro foi 

obtido através do produto do ganho diário pelo número de dias de trabalho num ano e o segundo, 

através do produto do ganho anual pelo preço médio por rolha. Para um valor da variável de 0,5 

minutos, os ganhos seriam de 10.000 rolhas/dia, de 2.500.000 rolhas/ano e de 37.500 €/ano. Em 

relação ao custo, este valor provém do produto entre o número de máquinas (39) em que teria de ser 

implementado e o custo de um sistema individual (1000€), este valor seria de 39.000€. 

Para se poder concluir quanto à rentabilidade deste investimento fez-se o cálculo do payback para 

vários valores da variável e os resultados estão demonstrados na Figura 55. Como seria de esperar, 

quanto maior o tempo ganho mais rentável será o investimento. Considerou-se então que com este 

equipamento era possível, no mínimo, um ganho de 30 segundos (valor conservador dado que os 

responsáveis desta empresa, principalmente da área da manutenção acreditam ser possível reduzir 

para metade o tempo de identificação anteriormente calculado). Para um ganho de 30 segundos, o 

valor do payback seria de 1,04 anos. Quando se compara este resultado com o valor de referência de 

2 anos, considera-se que este investimento é rentável e que traria um impacte positivo na 

produtividade desta etapa.  

 

Figura 55 – Valores do payback do novo sistema para vários valores da variável 
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Este estudo foi apresentado ao diretor industrial, o qual considerou importante a aquisição do mesmo. 

Porém dado o valor do investimento necessário, este equipamento não foi prontamente adquirido 

mas será uma prioridade para futuros investimentos que se realizem nesta unidade. 

 

4.2.4 – Conclusão da Secção 4.2 

O segundo passo da Teoria das Restrições tem por objetivo melhorar a restrição identificada no 

primeiro passo. Neste caso a restrição é a Retificação e para resolver a mesma desenvolveu-se um 

conjunto de estudos agrupados em três fases (ver Figura 22). Na primeira fase procurou-se eliminar o 

impacte causado por fatores externos, neste caso o facto do tapete de abastecimento da Retificação 

ter pouca capacidade. A implementação das sugestões efetuadas permitiu aumentar a quantidade de 

rolhas em cada abastecimento e permitiu que o tapete passasse a estar nivelado com a capacidade 

máxima da Retificação. Na segunda fase estudaram-se diferentes configurações para a organização 

das máquinas e obteve-se um cenário em que as capacidades das diferentes máquinas estariam 

melhor distribuídas face à situação atual. Por fim, na terceira fase procurou-se aumentar a eficiência 

desta etapa. Para conseguir isso mesmo sugeriram-se melhorias na organização do trabalho, na 

otimização das mudanças de calibre, resolveram-se problemas entre turnos e analisou-se o possível 

investimento de equipamentos. Acredita-se que o desenvolvimento destas três áreas permitirá o 

melhoramento da Retificação. Finalizado o segundo passo da Teoria das Restrições, ir-se-á agora 

desenvolver o primeiro ponto intermédio da metodologia proposta na Figura 22. 

 

4.3 – Ponto Intermédio 1 

Tendo concluído o segundo passo da Teoria das Restrições, em que se tenta resolver a restrição, 

inicia-se o primeiro ponto intermédio (ver metodologia representada na Figura 22). Neste ponto 

verifica-se se as decisões tomadas neste ciclo têm impacte noutras etapas, e caso isso aconteça 

estas devem ser adaptadas para que o processo seja uniforme. Porém as decisões tomadas na 

secção 4.2 só têm impacte direto na etapa de Retificação e portanto não é necessário desenvolver o 

terceiro passo da Teoria das Restrições neste ciclo de trabalho. 

 

4.4 – Ponto Intermédio 2 

Tal como identificado na metodologia representada na Figura 22, deve-se neste ponto verificar o 

resultado da aplicação dos passos anteriores. O desenvolvimento do quarto passo depende dos 

resultados obtidos neste ponto. Caso não se verifique a eliminação da restrição então é necessário 

desenvolver o quarto passo. Posto isto, é necessário em primeiro lugar analisar os resultados obtidos 

após as melhorias e posteriormente decidir se é necessário a “elevação” da restrição. 

Começando pela representação da situação inicial tem-se na Tabela 15 com a cor laranja a 

capacidade da etapa que é a restrição do processo, ou seja, a etapa em que os valores das 

capacidades, em termos de rolhas por dia, são menores. 
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Tabela 15 – Situação inicial 

 

Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

ESP 1 147 889 771 146 2 736 000 1 293 594 

AGLO 790 856 755 521 1 824 000 1 180 481 

Total 1 938 745 1 526 667 4 560 000 2 474 075 

Na Tabela 16 apresentam-se os resultados após resolução do primeiro aspeto identificado como 

limitativo da restrição, ou seja, a limitação imposta pelo tapete de abastecimento. Este estudo foi 

realizado na secção 4.2.1, onde se concluiu que a resolução deste problema permitia um aumento da 

capacidade da Retificação em 366.680 rolhas para o grupo Espumosos e de 359.251 para o Aglo 

RA/RCT. Somando estes valores às capacidades da Retificação representadas na Tabela 15, obtém-

se os valores da Tabela 16. Como resultados observa-se que para rolhas do tipo ESP a restrição 

continua a ser a Retificação, apesar da capacidade ter aumentado, todavia para as rolhas do tipo 

AGLO a restrição passa a ser a Extrusão. 

Tabela 16 – Situação após resolver tapete 

 

Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

ESP 1 147 889 1 137 826 2 736 000 1 293 594 

AGLO 790 856 1 114 772 1 824 000 1 180 481 

Total 1 938 745 2 252 598 4 560 000 2 474 075 

De seguida importa analisar os resultados obtidos (Tabela 17) após a implementação de uma melhor 

alocação das máquinas (ver secção 4.2.2). Esta nova alocação faz com que a Retificação deixe de 

ser a restrição para o grupo de rolhas ESP passando a restrição, quer para as rolhas ESP quer para 

as rolhas AGLO, a ser a etapa da Extrusão. Deste modo consegue-se assim resolver a restrição 

associada à etapa da Retificação.  

Tabela 17 - Situação após nova alocação de máquinas 

 

Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

ESP 1 147 889 1 261 621 2 736 000 1 293 594 

AGLO 790 856 950 175 1 824 000 1 180 481 

Total 1 938 745 2 211 796 4 560 000 2 474 075 

Adicionalmente e após a implementação das sugestões apresentadas na secção 4.2.3 é esperado 

ainda um aumento da eficiência da Retificação de 5%. Deste modo, aumentando a eficiência média 

desta etapa de 70% para 75%, conseguem-se obter os valores representados na Tabela 18 os quais 

mostram que a Retificação fica mais protegida face a possíveis e inesperadas variações de produção 

que possam causar problemas nesta etapa de produção. 
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Tabela 18 – Situação após aumento de eficiência 

 Extrusão Retificação Lavação Escolha Eletrónica 

ESP 1 147 889 1 351 737 2 736 000 1 293 594 

AGLO 790 856 1 018 044 1 824 000 1 180 481 

Total 1 938 745 2 369 782 4 560 000 2 474 075 

Após realização desta análise de capacidades importa ainda analisar as eficiências das etapas de 

Retificação e de Escolha Eletrónica dado as suas capacidades estarem dependentes destas 

eficiências. Esta análise tem por objetivo calcular quais os valores de eficiência que representam o 

limite a partir dos quais estas etapas passam a ser a restrição. Os valores limite são aqueles que ao 

fazer o produto dos mesmos pela capacidade destas etapas, levam a que a  capacidade seja igual ou 

inferior à atual restrição, a Extrusão. Importa relembrar que as etapas de Lavação e de Extrusão têm 

eficiências perto dos 100%, tal como descrito na secção 4.1.3. 

O cálculo destas eficiências resultou nos valores apresentados na Tabela 19. A identificação destes 

valores é muito importante sobretudo para o gestor de operações desta unidade poder realizar um 

controlo eficaz, ou seja nunca deixar que a eficiência destas operações se possa aproximar destes 

valores.   

Tabela 19 – Valores limite para as eficiências da Retificação e da Escolha Eletrónica 

 
Retificação Escolha Eletrónica 

ESP 64% 71% 

AGLO 58% 54% 

Como conclusão desta análise global importa referir que alterando-se a restrição do sistema para 

outra etapa também se observa que a capacidade produtiva do processo aumenta. Na primeira 

tabela, Tabela 15, referente à situação inicial, a capacidade do processo era limitada pela Retificação 

e portanto era de 1.526.667 rolhas. Por outro lado na última tabela, Tabela 18, a capacidade do 

processo é limitada pela Extrusão, sendo então de 1.938.745 rolhas. Pode-se então concluir que a 

implementação da Teoria das Restrições é eficaz na melhoria do processo produtivo, conseguindo-se 

obter uma variação de capacidade de 412.078 rolhas. Esta variação representa um aumento de 27% 

da capacidade. 

De modo a traduzir o aumento de capacidade registado em termos económicos foi realizado um 

estudo final. Neste estudo, representado na Tabela 20, ao calcular-se o produto entre o possível 

aumento de capacidade, o número de dias de trabalho e o preço médio por rolha obtêm-se os 

possíveis ganhos (em euros) que o aumento da capacidade possibilita. Regista-se a possibilidade de 

aumentar as vendas em 1.545.293 euros. 
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Tabela 20 – Possível aumento das vendas com o aumento da capacidade conseguido 

Capacidade  

(rolhas) 

Diferença 

(rolhas) 

Nº de 

dias 

Preço 

€/rolha 

Vendas 

€/ano 

Antes: 1 526 667 
412 078 250 0,015 1 545 293 

Depois: 1 938 745 

Para concluir este ponto intermédio da metodologia em uso e após se ter observado a resolução da 

restrição identificada, sabe-se então que não há necessidade de investir num aumento da capacidade 

traduzido num investimento em máquinas. Logo não é necessário desenvolver o quarto passo da 

Teoria das Restrições.   

 

4.5 – Voltar a 1 

A Teoria das Restrições é um processo de melhoria contínua e por isso mesmo a metodologia da 

Figura 22 é representada de forma cíclica. Deste modo após eliminação de uma restrição deve-se 

voltar ao primeiro passo desta metodologia. É importante notar que num sistema haverá sempre uma 

restrição. Ao voltar ao ponto de partida garante-se a identificação da nova restrição e a sua resolução 

deve ser realizada.  

 

4.6 – Conclusão do Capítulo 

Para concluir o presente capítulo deve-se referir que o objetivo inicialmente proposto, melhorar o 

processo e consequente aumento da sua capacidade produtiva foi atingido. Para alcançar este 

objetivo seguiu-se a metodologia representada na Figura 22. No primeiro passo a Retificação foi 

identificada como restrição do processo, processo este que tinha uma capacidade de produção igual 

a 1.526.667 rolhas por dia. No segundo passo foram sugeridas alternativas a fim de que a sua 

implementação permitisse melhorar a etapa identificada como restrição. Essas alternativas focaram-

se em três aspetos principais: eliminação de fatores externos, melhoria da alocação de máquinas e 

melhoria de eficiência. O terceiro e quarto passos devido ao tipo de alternativas sugeridas e ao seu 

sucesso não foram postos em prática. Como resultados finais observou-se a eliminação da restrição 

identificada e um aumento da capacidade do processo para 1.938.745 rolhas por dia, o que se traduz 

num aumento de 27% da capacidade. Com este resultado conclui-se que o objetivo estabelecido foi 

alcançado. 
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5 – Segundo ciclo da Teoria das Restrições 

Neste capítulo aplica-se um segundo ciclo da Teoria das Restrições, seguindo a metodologia 

proposta na Figura 22. No capítulo 4 realizou-se um primeiro ciclo, onde se identificou a etapa de 

Retificação como restrição do processo e aplicando esta metodologia conseguiu-se melhorá-la. 

Tendo-se verificado uma mudança na restrição do processo, neste quinto capítulo analisa-se a nova 

restrição, procedendo de forma semelhante ao capítulo anterior, ou seja, aplicando os cinco passos 

sugeridos para a implementação da Teoria das Restrições (Goldratt et al., 2005).  

 

5.1 – Identificar a restrição do sistema 

O primeiro passo consiste em identificar a nova restrição do processo. Como foi analisado na secção 

4.4, nomeadamente na Tabela 18, a nova restrição é a Extrusão. Nesta etapa o granulado de cortiça 

é misturado com cola, látex e parafina e através de extrusoras são formados rolos de cortiça. É, 

então, esta a etapa que irá ser analisada nas restantes secções deste capítulo. 

 

5.2 – Decidir como resolver a restrição 

Neste segundo passo, importante para melhorar a restrição, devem ser analisados vários pontos de 

melhoria. Seguindo a metodologia proposta na Figura 22 o primeiro ponto relaciona-se com a 

eliminação de fatores externos limitativos, porém tal como se identificou na seção 4.1.2 estes não 

existem nesta etapa. O segundo ponto relaciona-se com uma melhor alocação de máquinas, que 

também não se aplica, pois as máquinas nesta etapa não podem ser mudadas entre os diferentes 

grupos de rolhas. Por fim e como já foi referido na secção 4.1.3, a eficiência da Extrusão excetuando 

raras vezes está perto dos 100%. Tendo esta situação considerou-se que para que a Extrusão deixe 

de ser a restrição do processo têm de ser exploradas outras alternativas. 

Apesar desta situação o estudo do planeamento desta etapa, identificado como importante no 

capítulo 3, foi realizado. Sendo a Extrusão a etapa que limita o processo é essencial que o 

planeamento desta seja bem executado e que não falhe. Isto, porque qualquer falha irá afetar todo o 

processo produtivo, o que se poderá refletir em atrasos na resposta a encomendas de clientes. No 

capítulo 3, a metodologia Drum-Buffer-Rope foi identificada como forma de planeamento sugerida 

pela Teoria das Restrições e a sua aplicação a esta etapa irá ser estudada. Como foi descrito no 

capítulo 3, o primeiro passo consiste em identificar o drum do processo. Este equivale à restrição, que 

já foi identificada como sendo a Extrusão (o drum está representado a azul escuro na Figura 56). 

 

Figura 56 – DBR aplicado ao processo produtivo de rolhas aglomeradas 
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O segundo ponto consiste no buffer, que diz respeito ao inventário de segurança necessário antes do 

drum do processo, de modo a que este nunca páre de produzir por falta de matéria-prima. O buffer 

deve ser aplicado antes da restrição do processo e na Figura 56 encontra-se representado a laranja. 

Importa analisar se o buffer que existe nesta unidade é suficiente para garantir que a Extrusão esteja 

a produzir sempre que necessário. Em primeiro lugar importa referir que existem quatro silos que 

abastecem a Extrusão, dois para cada tipo de granulado (RA e RCT) e que cada um tem capacidade 

para 6 toneladas. Além disso são necessárias 6 horas para encher estes silos a partir da Trituração, 

etapa anterior à Extrusão (rever Figura 9). Este valor deve ser comparado com o tempo de 

esvaziamento dos silos, cálculo esse que é realizado recorrendo à Tabela 21.   

Tabela 21 – Cálculo do tempo de esvaziamento para os silos de RA e de RCT 

Dados 
RA RCT 

Mínimo Máximo Mínimo    Máximo 

Quantidade diária (rolhas) 630 656 1 147 889 

Peso/rolha (kg) 0,00881 0,00942 0,01847 0,01987 

Quantidade diária de rolhas (kg) 5 556,71 5 939,52 21 201,51 22 808,55 

Tempo de esvaziamento (horas) 25,91 24,24 6,79 6,31 

Sabendo a quantidade de rolhas produzidas a partir de cada tipo de granulado (ver Anexo F) e 

realizando o produto pelo respetivo peso obtém-se a quantidade diária de rolhas produzidas em peso. 

Posteriormente e sabendo que a capacidade de cada silo é de 6 toneladas consegue-se obter o 

tempo necessário para esvaziar cada silo. Nesta tabela cada tipo de silo está dividido em dois 

cenários, o cenário relativo ao peso mínimo das rolhas e ao peso máximo. Esta divisão permite obter 

o pior cenário e pode-se observar que o tempo de esvaziamento tanto para o RA, 24,24 horas, como 

para o RCT, 6,31 horas é superior às 6 horas necessárias para encher cada silo. Constata-se então 

que sendo o tempo de abastecimento menor que o tempo de esvaziamento e havendo dois silos para 

cada tipo de granulado, que quando um silo se encontra vazio o outro silo do mesmo tipo de 

granulado já está cheio e pronto a ser utilizado. Tendo obtido estes resultados conclui-se que o buffer 

atual é suficiente para garantir que a Extrusão nunca páre de produzir, por falta de granulado. 

Por fim, o último ponto consiste no rope, que é responsável pela ligação entre as diferentes etapas 

para garantir que todas produzem com a mesma cadência evitando a acumulação de inventário 

intermédio. O rope, está representado com setas na Figura 56 e as ligações foram realizadas do 

modo como se descreveu no capítulo 3, ou seja, entre o drum e o buffer e entre o drum e a última 

etapa, que neste caso corresponde à Marcação ou à Embalagem.  

De forma a implementar nesta unidade industrial, o que foi anteriormente estudado, um impedimento 

foi identificado. Este impedimento consiste na forma como o planeamento é realizado. Atualmente e 

como já foi descrito na secção 2.2.3, não existe nesta unidade o escalonamento das ordens de 

produção. É realizado apenas o planeamento semanal de produção em termos do tipo de produtos e 

das datas em que se pretende que estejam finalizados. Porém a alocação de produtos às diferentes 

máquinas não é realizado. Portanto encomendas que era suposto serem só produzidas no fim de 
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uma semana, podem ser iniciadas no início desta. Estas e outras falhas semelhantes podem-se 

verificar devido à falta de escalonamento.   

A principal razão pelo qual o escalonamento não é realizado deve-se à limitação imposta pelos 

quadros de produção. Nestes quadros, como se pode observar na Figura 57, ao não estarem 

representadas as várias linhas de produção da respetiva etapa, só se consegue representar qual o 

tipo de rolha que se pretende produzir e qual a data de finalização necessária. 

 

Figura 57 – Quadro atual de produção usado na Extrusão 

Tendo identificado os quadros atuais como principal constrangimento para a não realização do 

escalonamento, foram criados novos quadros que possibilitam a realização do mesmo. Estes quadros 

apresentam como primeira diferença o facto de estarem organizados no eixo horizontal por dia da 

semana. Outra diferença consiste na inclusão das máquinas existentes na etapa a que o respetivo 

quadro se refere. Assim é possível atribuir tarefas, lotes de produção, às diferentes máquinas ao 

longo do tempo. O quadro sugerido encontra-se representado no Anexo N e parte deste na Figura 58. 

 

Figura 58 – Quadro de produção sugerido para a Extrusão (Anexo N) 

Nesta figura apenas estão representados os dois primeiros dias da semana e a primeira linha de 

produção. Estando organizados por dias e por linhas de produção é possível fazer o escalonamento 

ao alocar a quantidade de lotes pretendida às linhas de produção. Isto, não é possível usando os 

quadros atuais, ver Figura 57.  

A implementação dos quadros sugeridos traz vantagens relativamente aos quadros utilizados 

atualmente, nomeadamente: 
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 Consegue-se uma melhor organização e uma melhor gestão visual. Assim permite que as 

ordens de produção sejam mais facilmente entendidas e cumpridas por parte dos 

trabalhadores. Também o controlo da produção é feito de uma forma mais simples e eficaz; 

 Ao possibilitarem o escalonamento não se deixa ao critério dos trabalhadores pensarem em 

qual a melhor forma de produzir, os quais, devido às inúmeras tarefas que já têm e ao stress 

a que habitualmente estão sujeitos, podem não tomar as melhores decisões. Assim estas 

decisões, de alocação de tarefas às máquinas, são cuidadosamente pensadas quando se 

faz o planeamento, procurando sempre cumprir as datas de entrega pretendidas pelos 

clientes. 

Os quadros sugeridos foram apresentados ao diretor industrial da UI Equipar, o qual concordou com 

a necessidade de se começar a realizar o escalonamento e como tal aceitou a implementação destes 

quadros. Estes quadros encontram-se a ser fabricados e espera-se que a partir de Setembro de 2014 

os mesmos sejam implementados nesta unidade industrial. 

 

5.3 – Submeter o sistema às decisões efetuadas 

Após conclusão do segundo passo inicia-se o primeiro ponto intermédio, onde se verifica se é 

necessário submeter o sistema às decisões tomadas anteriormente. Neste caso como a decisão 

tomada no segundo passo relaciona-se com o planeamento, que afeta todas as etapas do processo, 

o terceiro passo deve ser desenvolvido. Este terceiro passo do presente ciclo é muito importante para 

nivelar a produção ao longo de todo o processo. Deste modo, pretende-se que as etapas que não são 

restrição trabalhem ao ritmo da restrição e não no máximo da sua capacidade. Assim evita-se a 

acumulação de inventário intermédio. Para garantir esta ligação entre etapas é crucial o estudo do 

rope, já analisado na secção anterior. De modo a implementar uma ligação entre as diferentes etapas 

do processo para que todas produzam com a mesma cadência é importante a existências dos 

quadros de produção ao longo das várias etapas. Porém tal como foi referido para o quadro da 

Extrusão, também os quadros das restantes etapas devem ser melhorados para serem visualmente 

mais eficazes e para permitirem o escalonamento das respetivas etapas. 

 

5.4 – Elevar a restrição 

Seguindo a metodologia representada na Figura 22, após os três primeiros passos deve-se analisar 

se já foi possível eliminar a restrição identificada. Neste ciclo e tal como apresentado na secção 5.2 

isso não foi ainda possível. Neste caso deve-se desenvolver o quarto passo da metodologia, para 

“elevação” da restrição. Tendo analisado possíveis melhorias e não se conseguindo sugerir nenhuma 

alternativa, resta então estudar qual o aumento de capacidade necessário para que a Extrusão deixe 

de ser a restrição, e é esse estudo que irá ser analisado nesta secção.  

Na realização do seguinte estudo, foram utilizados vários dados que estão representados na Tabela 

22 e que irão ser de seguida explicados. Numa fase inicial, a partir do Anexo F e sabendo que cada 
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linha de produção tem 16 máquinas, obteve-se as capacidades diárias por máquina, de 42.030 rolhas 

para a linha 1, de 25.569 rolhas para a linha 2, de 21.780 rolhas para a linha 3 e por fim de 28.170 

rolhas para a linha 4. Recorde-se que a linha 1 produz rolhas do tipo AGLO e as restantes linhas 

rolhas do tipo ESP. 

Tabela 22 – Cálculo da quantidade de máquinas necessárias 

Linha 1 2 3 4 

Capacidade/ máquina (rolhas) 42 030 25 569 21 780 28 170 

Grupo de rolhas AGLO ESP ESP ESP 

Menor Capacidade (rolhas) 1 018 044 1 351 737 

Capacidade Extrusão (rolhas) 790 856 1 147 889 

Nº de máquinas 6 4 0 4 

Para que a Extrusão deixe de ser a restrição a capacidade de cada grupo tem de ser superior à 

menor capacidade das restantes etapas do processo. Recordando a Tabela 18 a menor capacidade, 

excluindo a Extrusão, está presente na Retificação e é de 1.018.044 rolhas para o tipo AGLO e de 

1.351.737 rolhas para o tipo ESP. Na Tabela 18 está também presente a capacidade relativa à 

Extrusão, que corresponde a 790.856 rolhas do tipo AGLO e a 1.147.889 rolhas do tipo ESP. 

Tendo estes dados adquirindo 6 máquinas para a linha 1 obtém-se uma nova capacidade de 

1.043.036, para as rolhas AGLO. Para as rolhas ESP e como cada máquina tem o mesmo custo e 

ocupa o mesmo espaço, a conclusão que minimiza estes dois fatores é que é necessário adquirir 4 

máquinas para a linha 2 e 4 máquinas para a linha 4, o que leva a uma nova capacidade de 

1.362.845. Este investimento permitiria aumentar a capacidade do processo em 431.037 rolhas, 

assumindo que se passa a conseguir produzir de acordo com a linha Menor Capacidade da Tabela 

22. Este valor representa um aumento da capacidade de 22% 

 

5.5 – Voltar a 1 

Neste último passo pretende-se garantir que este processo de melhoria é contínuo, e assim se se 

conseguir eliminar a Extrusão como restrição do processo, que é possível caso se decida investir 

num aumento da capacidade, deve ser procurada a nova etapa que limita o processo.  

 

5.6 – Conclusão do Capítulo 

Após a realização de um ciclo da Teoria das Restrições, procedeu-se a um segundo ciclo, presente 

neste capítulo. Neste novo ciclo a Extrusão foi identificada como restrição. Após a identificação da 

restrição procuraram-se alternativas para aumentar a sua produtividade, o que acabou por ser uma 

tarefa difícil devido ao modo de funcionamento da mesma. Porém destacou-se a importância do 

planeamento correto da Extrusão. Não se conseguindo encontrar alternativas para melhorar a 

restrição, concluiu-se no quarto ponto que caso se pretenda eliminar a restrição identificada ter-se-ia 

que investir num aumento da capacidade. O aumento de capacidade mais adequado seria traduzido 

em seis máquinas para a linha 1, quatro máquinas para a linha 2 e quatro máquinas para a linha 4. O 

investimento nestas máquinas permitiria aumentar a capacidade do processo em 22%. 
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6 – Melhoria da Escolha Eletrónica 

Tendo identificado no capítulo 2, nomeadamente na secção 2.3.2, que a Escolha Eletrónica 

apresentava vários problemas decidiu-se analisar esta etapa e tentar melhorar a mesma. Esta etapa 

não foi identificada como restrição, segundo a Teoria das Restrições, mas a sua melhoria é muito 

importante para tornar o processo mais eficiente. Nesta análise irão ser estudados os dois pontos que 

mereceram destaque na secção 2.3.2, que são os indicadores de eficiência e de defeitos. A análise 

destes indicadores é importante para que se possa controlar de modo eficaz esta etapa, para 

melhorar o trabalho aqui realizado e auxiliar futuros estudos. Para além destes dois pontos realizou-

se também uma análise de custos de todo o processo, que depende diretamente do indicador de 

defeitos a estudar. 

 

6.1 – Eficiência 

O primeiro ponto que se analisou foi o indicador de eficiência desta etapa. Nesta análise são 

utilizados estudos já feitos anteriormente na presente tese, em especifico no quarto capítulo. O 

cálculo da eficiência nesta etapa era realizado da mesma forma como foi descrito para a Retificação 

na secção 4.1.3, ou seja, não contemplava os tempos que as máquinas estiveram efetivamente a 

trabalhar. Por outro lado, a solução para o problema encontrado foi mais simples, uma vez que os 

trabalhadores da Escolha Eletrónica já registavam os tempos de paragem das máquinas, não sendo 

assim necessário implementar uma nova folha de registos. Portanto teve-se apenas que adaptar a 

folha de cálculo para se passar a calcular a eficiência do modo correto. 

Após a implementação desta nova forma de cálculo, comparou-se para seis dias de Maio os 

resultados obtidos com o método de cálculo antigo. Esta comparação é efetuada na Figura 59 e 

pode-se observar que estes métodos, a azul o novo e a verde o antigo, originam resultados distintos. 

 

Figura 59 – Comparação entre a fórmula antiga (a verde) e a nova (a azul) para o cálculo das eficiências (2014) 

Para confirmar como o antigo método está errado por não contemplar os tempos de produção, 

compara-se assim como na secção 4.1.3, as eficiências obtidas com a produção nesses mesmos 

dias. A produção nestes dias está representada na Figura 60. Importa salientar as semelhanças entre 

esta figura e as eficiências representadas a verde na Figura 59, o que demonstra que o antigo 

método de cálculo em vez de indicar quais os dias mais eficientes demonstrava apenas os dias com 

maior produção. 
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Figura 60 – Produção de rolhas na Escolha Eletrónica (2014) 

Por outro lado a linha azul na Figura 59, não representa a produtividade desta etapa mas sim a 

eficiência. Por exemplo o dia em que houve maior produção, dia 22, pelo método antigo é também o 

dia com maior eficiência, mas com o novo método esse é, por acaso, um dos dias com menor 

eficiência. 

 

6.2 – Defeitos  

O outro indicador referido no capítulo 2 foi a percentagem de rolhas defeituosas. Decidiu-se nesta 

secção analisar a forma como esta percentagem é calculada. A fórmula usada para este cálculo era a 

seguinte: 

Boas Rolhas

RebaixeLenhas
%Defeitos


  ( 5 ) 

Deve-se relembrar que as definições de lenhas, rebaixe e rolhas boas são apresentadas na secção 

2.2.2.1. Por definição a percentagem de defeitos deve ser o quociente entre a quantidade de produto 

com má qualidade e a quantidade total de produto analisado. Ou seja, neste caso a percentagem de 

rolhas defeituosas deveria ser o quociente entre as rolhas com má qualidade e o total de rolhas 

analisadas na Escolha Eletrónica. Deste modo a equação (5) usada nesta unidade estava errada, 

pois comparava a quantidade de rolhas de má qualidade apenas com a quantidade de rolhas boas. O 

denominador desta fórmula deveria ser a quantidade de rolhas que entram na Escolha Eletrónica, 

que segundo um balanço de massa, é o mesmo que dizer a quantidade de rolhas à saída, ou seja, a 

soma de rolhas boas, lenhas e rebaixe. A equação correta é, então, a seguinte:  

Rebaixe  Lenhas Boas Rolhas

RebaixeLenhas
%Defeitos




  ( 6 ) 

Após apresentação desta nova equação e de se ter obtido a devida autorização, esta foi 

implementada juntando à fórmula (5) no denominador para além das rolhas de boa qualidade também 

as rolhas de má qualidade.  

Depois de se ter corrigido este erro observou-se um outro erro que ocorria quando se realizava o 

cálculo da percentagem diária média de defeitos. Após passagem pela Escolha Eletrónica cada lote 

tem uma percentagem de defeitos associada e para calcular a média diária efetuava-se a média de 

defeitos de todos os lotes produzidos nesse dia. Este cálculo encontra-se errado, porque os lotes 

como têm quantidades de rolhas diferentes não têm todos a mesma contribuição para a percentagem 
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de defeitos diária, não podendo assim ser usada a média para realizar este cálculo. Para contornar 

este problema foi criada uma tabela dinâmica na folha de registos desta unidade industrial onde se 

aplica a fórmula (6), mas para todos as rolhas analisadas nesse dia. 

Após implementação das correções descritas verificou-se se os resultados eram diferentes. Na Figura 

61 pode-se observar a comparação entre a aplicação destas duas fórmulas para sete dias em Abril 

de 2014.  

 

Figura 61 – Comparação dos defeitos calculados através da fórmula antiga (verde) e da nova (azul) (2014) 

Como se pode observar os resultados são bastante diferentes indicando que as percentagens de 

defeitos anteriormente calculadas apresentavam um erro associado, levando a pensar que a 

percentagem de defeitos era superior ao real. Além disso antes da correção realizada considerava-se 

uma média diária de 5,7% de rolhas defeituosas para os primeiros quatro meses de 2014, enquanto 

na realidade a média é de 4,33%. Se considerarmos que esta unidade produz cerca de 1,5 milhões 

de rolhas por dia, a diferença entre os valores apresentados, de 1,37%, equivale a 20.550 rolhas por 

dia.  

 

6.3 – Análise de Custos 

Neste capítulo e tendo presente o objetivo de melhorar o processo produtivo de rolhas aglomeradas 

realizou-se ainda uma análise de custos. A razão desta análise ter sido efetuada neste capítulo deve-

se à necessidade de garantir que a percentagem de defeitos seja validada, de modo a que as 

conclusões finais sejam corretas. Na realização deste estudo foram utilizados dados que são 

confidenciais e que portanto o seu valor não pode ser revelado. 

Este estudo foi motivado pela observação da situação atual na unidade industrial. Nesta unidade, por 

exemplo, a linha 1 da Extrusão produz sempre corpos com diâmetro de 25 milímetros. Estes corpos 

dão origem a rolhas com diâmetros finais de 24,5; 24; 23,5 ou 23 milímetros. O facto de não se variar 

o diâmetro do corpo original consoante a rolha final foi a principal causa que motivou este estudo. 

Pretende-se assim saber se existe uma diferença ótima entre os diâmetros, onde os custos serão 

minimizados. Situações semelhantes acontecem nas restantes três linhas de produção. 

O custo total de uma rolha provém de três custos parciais: custo de produção, que é igual para todos 

os tipos de rolhas, custo da matéria-prima e o custo de reprocessamento relacionado com a taxa de 

rejeição na Escolha Eletrónica. Estes dois últimos variam consoante o calibre das rolhas e são estes 
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que irão merecer maior destaque nesta análise. A variação destes dois custos está diretamente 

relacionada com a diferença entre os diâmetros dos corpos que provém da Extrusão e o diâmetro da 

rolha final. Quanto maior esta diferença maior será o custo de matéria-prima, porque a quantidade de 

material numa rolha é superior. Por outro lado, menor será o custo de reprocessamento, porque se 

consegue garantir uma Retificação mais eficaz. 

Para realizar esta análise deu-se foco à primeira linha da Extrusão, referente ao tipo de granulado RA 

e ao diâmetro do corpo de 25 milímetros. Na primeira análise deste estudo foi utilizada a folha de 

cálculo representada na Figura 62, onde os valores, por questões de confidencialidade, foram 

substituídos pelas fórmulas utilizadas para o cálculo dos mesmos. 

 
Figura 62 – Custos de matéria-prima e de reprocessamento 

No primeiro quadro desta figura analisa-se o custo de matéria-prima. Este custo depende da massa 

(m) de uma rolha. Este valor é obtido através da respetiva massa volúmica (MV) e do volume (V), que 

por sua vez depende do comprimento (L) e do diâmetro (D) do corpo. Este custo depende também do 

tipo de mistura utilizado, isto é, da percentagem de granulado, de cola, de látex e de parafina que 

constituem a massa do corpo já calculada e do respetivo custo de aquisição destas matérias-primas. 

O custo total de matéria-prima (custo.m) resulta então da soma destes custos parciais. A partir destes 

dados foram realizados os cálculos para as diferenças praticadas nesta unidade industrial e os 

resultados estão representados a vermelho na Figura 63. 

Ainda na Figura 62, mas agora na tabela do lado direito está representado o custo de 

reprocessamento, que depende de dois valores. O custo das etapas (ce) que as rolhas rejeitadas têm 

de passar de novo: Retificação, Lavação e Escolha Eletrónica. E a quantidade de rolhas a 

reprocessar, que se obtém a partir do número de reprocessamentos e da quantidade de rolhas 

rejeitadas em cada um. O número de reprocessamentos é de quatro para diferenças de 0,5 

milímetros, de três para diferenças de 1 milímetro, de dois para diferenças de 1,5 milímetros e por fim 

de um para diferenças de 2 milímetros. A quantidade de rolhas rejeitadas depende das taxas de 

rejeição, que são maiores quanto menores forem as diferenças entre diâmetros (a<b<c<d). Nos 

L= L mm custo.etapas ce €

D= D mm

MV= MV kg/m 3̂
diferença 

(mm)

defeitos 

(%)
quantidade (rolhas)

2 a q1=a

V= ((PI()*((D/2) 2̂))*L) mm 3̂ 1,5 b q2=b*(1+0,08)

m= (V*MV)*10 -̂9 kg 1 c q3=c*(1+0,08+(0,08 2̂))

0,5 d q4=d*(1+0,08+(0,08 2̂)+(0,08 3̂))

Percentagem (%)
Custo 

(€/kg)

custo.parcial 

(€)

granulado g c1 m*g*c1

diferença 

(mm)

custo.r 

(€)

cola c c2 m*c*c2 2 q1*ce

latex l c3 m*l*c3 1,5 q2*ce

parafina p c4 m*p*c4 1 q3*ce

0,5 q4*ce

Custo Matéria-Prima Custo Reprocessamento

custo.m (€) SOMA(custo.parcial)
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primeiros reprocessamentos as taxas de rejeição são de a, b, c ou d enquanto nos posteriores são 

em média de 8%. Como exemplo, uma rolha com 1,5 milímetros de diferença é reprocessada duas 

vezes, em que a primeira a taxa de rejeição é de b e a segunda é de 8%. 

O custo de reprocessamento (custo.r) depende da diferença entre os diâmetros e é dado pelo produto 

entre a quantidade a reprocessar e o custo de reprocessamento. Os custos totais de 

reprocessamento para as várias diferenças estão representados a azul na Figura 63. Pode-se afirmar 

que esta variação é causada pelas diferenças entre os valores de a, b, c e d ser elevada e não por 

causa do número de reprocessamentos ser diferente, aliás se se considerar que para todas as 

diferenças só há um reprocessamento os valores destes custos são praticamente iguais.  

 

Figura 63 – Representação dos custos para várias diferenças entre diâmetros 

Da análise da Figura 63, pode-se confirmar que quanto maior a diferença, maior o custo de matéria-

prima e menor o custo de reprocessamento. A soma destes dois custos dá origem ao custo 

representado a verde. Da análise desta figura pode-se verificar que se obtêm custos menores entre 

os 1 e os 1,5 milímetros. Conclui-se que este é o intervalo de diferenças de diâmetros ótimas. 

Produzir fora deste intervalo leva a custos excessivos, o que motivou uma nova análise.  

Nesta análise, analisou-se a diferença de lucro que se obteria caso se produzissem as rolhas que 

atualmente têm 2 milímetros de diferença com apenas 1. Para este estudo analisou-se a rolha de 

calibre 38x23, que provém de um calibre 40x25 (2mm de diferença) e comparou-se com os 

resultados caso fosse originada por um calibre 40x24 (1mm de diferença). Este estudo está 

representado na Figura 64. 

 

Figura 64 – Diferença de lucro para diferentes calibres de origem 

Nesta figura estão representados os dados necessários para se calcular o lucro dos diferentes 

calibres. Para se obter estes dados foi necessário saber os valores dos custos e dos preços unitários. 

Os custos de matérias-primas e de reprocessamento foram calculados recorrendo à folha de cálculo 
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origem final c.mat c.rep c.prod c.total preço lucro produção

40x25 38x23 cm1 cr1 cp cm1+cr1+cp p l1

40x24 38x23 cm2 cr2 cp cm2+cr2+cp p l2
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representada na Figura 62 e o custo de produção é igual para ambos os calibres e resulta da soma 

do custo de cada etapa do processo. O preço também é igual, dado que a rolha final é a mesma. Ao 

calcular a diferença entre o preço e o custo total para cada calibre obtém-se os valores do lucro 

unitário. Considerando o produto entre a quantidade de rolhas produzidas deste calibre em 2013, de 

16.034.067, e a diferença entre os valores do lucro obtém-se o lucro total que se teria ganho caso se 

decidisse produzir as rolhas de calibres 38x23, a partir de 40x24. A diferença obtida é de 12.149€, 

que representa um aumento de 15,7% do lucro gerado por este calibre em 2013. Este valor é 

significativamente alto e além disso representa apenas um tipo de rolha. 

De seguida, estimou-se o impacte que esta decisão teria caso fosse aplicada a todos os calibres com 

2 milímetros de diferença para a produção de 2013 e a produção até final de Maio de 2014. Durante 

este período produziram-se 35.424.582 rolhas de calibre 38x23. Esta quantidade corresponde a um 

possível lucro de 26.573 euros. Durante esse período, para além de rolhas com calibre de 38x23 

produziram-se mais 56% de rolhas com 2 milímetros de diferença na linha 1 e mais 109% de rolhas 

nas linhas 2, 3 e 4. Estas quantidades traduzem-se num possível aumento de lucro de 96.991 euros. 

Apesar de nas últimas três linhas o granulado ser diferente e portanto alguns dos dados serem 

também diferentes considera-se que esta estimativa é adequada, porque é até esperado que as 

diferenças de lucro nestas linhas sejam superiores às da linha 1, portanto é uma estimativa 

conservadora. Como estimativa total tem-se então um lucro de 123.564€ (26.573+99.991), que se 

poderia ter ganho em um ano e meio de atividade. Em conclusão, este valor é bastante relevante 

dado ser elevado e se traduzir diretamente num ganho no lucro desta unidade industrial o que 

demonstra a importância da análise de custos efetuada. 

 

 

6.4 – Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo o objetivo pretendido foi a melhoria da Escolha Eletrónica, etapa que tinha sido 

identificada no capítulo 2 como problemática. Como tal decidiu-se analisar os principais indicadores 

desta etapa, a eficiência e a percentagem de defeitos. Em ambos os casos foram detetados erros no 

método de cálculo. Estes erros foram corrigidos de modo a que estes indicadores passassem a 

representar de forma mais adequada a realidade. As correções propostas foram aceites pelo 

responsável da UI Equipar e posteriormente implementadas. Obtendo-se dados corretos para a 

Escolha Eletrónica, decidiu-se fazer uma análise de custos. Como conclusão obteve-se que o 

intervalo de diferenças dos diâmetros das rolhas que minimiza os custos de produção encontra-se 

entre os 1 e os 1,5 milímetros. Sugeriu-se também que todos os calibres que atualmente são 

produzidos com 2 milímetros de diferença passassem a ser produzidos apenas com 1. Este cenário 

permitiria obter um aumento no lucro desta unidade industrial na ordem dos 123.000€, no último ano 

e meio de produção, valor que seria muito significativo dado o volume de negócios da UI Equipar.  
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7 – Conclusões Finais e Trabalho Futuro 

A Corticeira Amorim é atualmente líder no mercado de cortiça e como tal tem uma preocupação 

constante com a melhoria contínua dos seus processos e produtos. Tendo essa preocupação 

presente, este trabalho centrou-se no estudo do processo produtivo de um dos seus produtos. O 

trabalho realizou-se então na unidade industrial de Coruche e teve como foco a produção de rolhas 

aglomeradas, rolhas ideais para vinhos de consumo rápido. O processo de produção deste tipo de 

rolhas baseia-se em nove etapas diferentes e caracteriza-se por ser descontínuo e produzir por lotes.  

Para melhorar o processo produtivo procurou-se uma metodologia científica que pudesse auxiliar este 

estudo. A Teoria das Restrições foi a metodologia que se apresentou como mais adequada, tendo 

sido realizada uma revisão bibliográfica sobre a mesma (capítulo 3). Conclui-se desta revisão que a 

metodologia tem sido amplamente estudada e apresenta bons resultados tendo sido eficaz na 

melhoria de processos. A Teoria das Restrições explora a existência de estrangulamentos no 

processo produtivo e procura resolver os mesmos. A sua eficácia deve-se sobretudo ao facto de se 

focar num só ponto do processo que sendo critico, ao ser melhorado, torna possível melhorar todo o 

processo. Com base no estudo efetuado seguiu-se a estrutura de trabalho representada na Figura 65 

para melhorar o processo produtivo de rolhas aglomeradas da Corticeira Amorim.  

 

Figura 65 – Metodologia seguida para os dois primeiros passos da Teoria das Restrições 

Para identificar a restrição (1. Identificar Restrição) teve-se em primeiro lugar que calcular a 

capacidade de todas as etapas do processo, medindo-se os tempos necessários à produção de 

rolhas em todas as máquinas das diferentes etapas produtivas (capítulo 4). Para aproximar as 

capacidades calculadas à realidade mediu-se ainda a influência de fatores externos e eficiências. 

Como conclusão identificou-se a Retificação como restrição do processo produtivo dado ser a etapa 

que mais limitava a produtividade global do processo. Para confirmar esta conclusão realizou-se uma 

experiência na unidade industrial, em que se mediu o inventário intermédio e se observou que a 

etapa onde se acumulava inventário em maiores proporções era realmente a Retificação. Esta 

experiência confirmou a conclusão obtida anteriormente.  

Após identificação da restrição do processo, procurou-se resolvê-la (2. Resolver). Encontraram-se 

três pontos de possível melhoria e em todos sugeriram-se melhorias que foram prontamente 

implementadas pelo gestor de produção. Para eliminar restrições externas implementou-se um novo 

motor nos silos manuais e instalaram-se novos tabuleiros nos silos automáticos. No segundo ponto 

sugeriu-se uma nova alocação de máquinas que permite distribuí-las de forma mais equitativa por 
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tipo de rolhas. Esta nova alocação será implementada em Agosto de 2014. Como terceiro ponto 

estudaram-se formas de aumentar a eficiência da operação critica. Uma das formas relaciona-se com 

uma melhor organização dos trabalhadores, o que se conseguiu implementar após envolvimento dos 

mesmos. Conseguiu-se ainda melhorar o processo de mudança de calibres. Alguns problemas 

observados entre os vários turnos de trabalhadores foram resolvidos. Por fim, identificou-se ainda 

qual o investimento em equipamento necessário para auxiliar o trabalho, nomeadamente um sistema 

de luzes e sensores que identificasse problemas.  

Ao realizar os pontos intermédios 1 e 2 não foi necessário desenvolver os passos 3 e 4 desta 

metodologia, tendo-se concluído o primeiro ciclo da Teoria das Restrições. Como conclusão deste 

primeiro ciclo a Retificação deixa de ser a restrição do processo com a implementação das melhorias 

sugeridas. Concluiu-se ainda que após a eliminação da Retificação como restrição se consegue 

aumentar a capacidade do mesmo em cerca de 410 mil rolhas por dia, o que equivale a um aumento 

de 27% da capacidade e se traduz num possível ganho anual de cerca de 1,5 milhões de euros.   

Seguindo a metodologia representada na Figura 65 após a resolução da primeira restrição, deve-se 

voltar ao passo 1 e procurar a nova restrição do sistema produtivo. Tal foi efetuado e a Extrusão foi a 

etapa identificada como nova restrição (capítulo 5). A resolução da restrição de acordo com o passo 2 

da metodologia em uso revelou-se difícil por não se terem identificado pontos de melhoria. No entanto 

considerou-se que o planeamento desta etapa não poderia falhar, pois qualquer erro de planeamento 

iria afetar todo o processo produtivo. Deste modo o processo de planeamento foi analisado e sugeriu-

se um novo quadro de produção que tem como novidade o facto de permitir também definir e 

controlar o escalonamento. A resolução da Extrusão como restrição do sistema só é possível por 

“elevação” da mesma (4. Elevar), o que se traduz num investimento em capacidade. O investimento 

necessário equivale a 6 máquinas para a linha 1, 4 máquinas para a linha 2 e 4 máquinas para a linha 

4. Em conclusão, ao adquirir estes equipamentos e melhorando a restrição é possível um aumento da 

capacidade do processo produtivo de 22%, que se traduz em cerca de 430 mil rolhas. 

No sexto capítulo procurou-se ainda melhorar outra etapa do processo produtivo em estudo, a 

Escolha Eletrónica. Apesar desta etapa não ter sido identificada como restrição, a sua melhoria 

revelou-se importante devido a preocupações que levantava aos responsáveis da Equipar. Aquando 

do estudo de possíveis melhorias foi observado que havia lapsos no método de cálculo dos principais 

indicadores de controlo desta etapa. Assim induziam em erro as análises sobre esta etapa. Estes 

indicadores correspondem à eficiência e à percentagem de rolhas defeituosas. O cálculo dos mesmos 

foi melhorado de modo a representar melhor a realidade, o que não acontecia anteriormente.  

No sexto capítulo realizou-se também uma análise de custos com o objetivo de saber qual o intervalo 

ótimo para a diferença de diâmetros entre os corpos que se produzem na Extrusão e as rolhas finais. 

Nesta análise os custos de reprocessamento e de matéria-prima mereceram destaque, pois 

dependem da diferença de diâmetros. Enquanto que o custo de reprocessamento diminui quanto 

maior for esta diferença, o custo de matéria-prima aumenta. Após a análise ter sido realizada 

concluiu-se que o intervalo ótimo para os diâmetros estaria entre os 1 e os 1,5 milímetros e que este 
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intervalo deveria ser utilizado na produção de rolhas aglomeradas na Equipar. Realizou-se também 

uma análise para saber quais os possíveis ganhos económicos caso as rolhas que se produzem 

atualmente com diferenças de 2 milímetros, fossem produzidas com uma diferença de apenas 1 

milímetro. Se tal fosse feito no último ano e meio de produção estima-se que era possível aumentar o 

lucro desta unidade industrial em cerca de 123.000 euros. 

Como conclusão final do trabalho realizado importa referir que o objetivo definido, secção 1.2, apenas 

poderia ser atingido se as sugestões efetuadas fossem implementadas. Tal facto foi observado 

podendo-se assim afirmar que o presente trabalho teve sucesso. As sugestões realizadas no capítulo 

4 ou já foram implementas ou irão ser assim que seja possível. As sugestões no capítulo 5 irão ser 

tidas em conta quando no futuro se pretender aumentar a capacidade do processo produtivo de 

rolhas aglomeradas. Por fim, no capítulo 6 as sugestões relativas aos indicadores da Escolha 

Eletrónica foram prontamente implementadas e a análise de custos está a ser analisada 

Como possível trabalho a realizar com base na presente tese de mestrado identificaram-se alguns 

pontos principais. 

Em primeiro lugar importa, no estudo das capacidades das diferentes etapas, validar todos os 

tamanhos das amostras retiradas. Apesar de neste estudo sempre que isso não aconteceu se ter 

confiado na experiência dos responsáveis uma melhor validação sustentaria ainda melhor as 

conclusões obtidas.  

Por outro lado, se a empresa Corticeira Amorim pretenda aumentar a capacidade do seu processo 

produtivo, eliminando a Extrusão como restrição, deve-se analisar se o aumento de capacidade 

proporcionado pelos novos equipamentos sugeridos compensa em termos económicos face ao custo 

de investimento dos mesmos. Se se sentir necessidade de realizar este investimento, o mesmo deve 

ser acompanhado para que a sua implementação seja eficaz. 

Adicionalmente e tendo o planeamento sido identificado como crítico na capacidade da Extrusão este 

deve ser desenvolvido e analisado em detalhe assim que o novo quadro de produção proposto seja 

implementado. Importa ainda garantir que o escalonamento seja bem executado e bem percebido. 

Posteriormente dever-se-á também analisar com cuidado o rope identificado no quinto capítulo. 

A análise de custos realizada no sexto capítulo da presente dissertação, devido ao seu potencial em 

termos económicos, deverá ser analisada em detalhe e se possível aplicada a todos os calibres 

produzidos e a todas as linhas de produção. Deste modo conseguir-se-á obter valores claros para os 

possíveis ganhos em vez de estimativas.  

Como conclusão final importa referir que o estudo sugerido pela Teoria das Restrições garante uma 

melhoria contínua dos processos produtivos. Sendo a Corticeira Amorim uma empresa líder de 

mercado, sugere-se que este estudo possa ter continuidade implementando a metodologia proposta 

na Figura 65. Pretende o mesmo ser um contributo para a melhoria contínua do processo produtivo 

podendo ter um impacte positivo no aumento da produtividade e das vendas da Corticeira Amorim. 
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Anexo A – Medições de tempos na Retificação 
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Anexo B – Cálculo da capacidade da Retificação (Rolhas/hora) 

 

 

 

 

 

 

Ponçadeira Topejadeira Chanfradeira Mínimo

Linha

1 10002,78 10002,78

2 8233,59 7204,32

3 5255,47 8654,74 12924,84 5255,47

4 8250,45 10516,32 11225,44 8250,45

5 8299,39 10567,26 12021,37 8299,39

6 8891,82 7746,38 12823,56

7 8472,58 10459,04 23469,20

8 7859,69 10560,28 10645,64

9 11688,31 9352,27 15145,14

10 11856,41 10391,61 29862,87

11 13287,40 10118,99 14981,27

12 11117,97 11223,11 14378,91

13 10362,69 10161,84 31352,70

14 9872,03 13364,68 17470,07

rolhas/hora 123697,18

rolhas/dia 2906884

7204,32

10370,65
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Anexo C – Medições de tempos na Escolha Eletrónica 

 

 

Anexo D – Cálculo da Capacidade na Escolha Eletrónica (Rolhas/hora) 

 

 

Anexo E – Medições de rolhas na Extrusão 

 

1 2 3

1 28,6 28,95 28,39 28,65 0,28 2,575 0,1 1

2 28,6 28,57 28,74 28,64 0,09 2,575 0,1 1

3 28,87 28,51 28,69 28,69 0,18 2,575 0,1 1

4 28,96 28,82 28,75 28,84 0,11 2,575 0,1 1

5 28,57 28,54 28,44 28,52 0,07 2,575 0,1 1

6 28,77 28,63 28,88 28,76 0,13 2,575 0,1 1

7 28,93 28,92 28,97 28,94 0,03 2,575 0,1 1

8 33,31 33,44 35,05 33,93 0,97 2,575 0,1 1

9 44,23 46,27 41,84 44,11 2,22 2,575 0,1 2

10 28,78 28,9 28,67 28,78 0,12 2,575 0,1 1

11 28,52 28,7 28,67 28,63 0,10 2,575 0,1 1

A tamanho da amostra necessárioLinha
medições-tempo/100 rolhas

média
desvio 

padrão
Z(99%)

Número de rolhas por hora

1 12566,91

7 12439,53 2 12571,30

8 10609,04 3 12547,93

9 8160,80 4 12481,22

10 12507,24 5 12624,20

11 12574,22 6 12517,39

Rolhas/hora 131 600

Rolhas/dia 3 092 594

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A 79 77 81 79,000 2,000 2,575 0,1 1

B 83 75 72 76,667 5,686 2,575 0,1 4

2 A 42 45 34 43 63 50 48 49 56 50 48,000 7,916 2,575 0,1 19

B 30 43 48 38 51 47 56 43 56 55 46,700 8,460 2,575 0,1 22

3 A 46 36 47 43,000 6,083 2,575 0,1 14

B 42 36 35 37,667 3,786 2,575 0,1 7

4 A 45 47 47 46,333 1,155 2,575 0,1 1

B 60 58 56 58,000 2,000 2,575 0,1 1

A
tamanho da amostra 

necessário
Linha Maq média

desvio 

padrão
Z(99%)

medições-numero de rolhas em 20s
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Anexo F – Cálculo da capacidade da Extrusão (Rolhas/hora) 

 

 

Anexo G – Cálculo da Capacidade na Lavação 

 

 

 

Linha 1 Linha 2

A B A B

Linha 3 Linha 4

A B A B

rolhas/hora 78 366 RA - Linha 1

rolhas/dia 1 880 784  RCT - Linhas 2,3 e 4 

7 740 6 780 8 340 10 440

14 220 13 800 8 640 8 406

M1 M3 M4 M5

tempo (h) 0,5 1 1 1

cap. (número rolhas) 40000 40000 40000 40000

rolhas/hora 80000 40000 40000 40000

Rolhas/hora 200000

Rolhas/dia 4800000
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Anexo H – Folha de registos de produção (Tempos de Paragem) 

 

 

AMORIM IRMÃOS • UI EQUIPAR AMORIM IRMÃOS • UI EQUIPAR

1

2

3

4

5

6

8

9

11

12

14

EQ.IND.025.2 draft

Tempo

Paragem 1 Paragem 2 Paragem 3 Paragem 4

REGISTO DE PRODUÇÃO • AGLO ACABAMENTOS MECÂNICOS 

TEMPOS PARAGEM

TempoLinha Tempo Motivo Tempo Motivo Motivo

Total

Tempo

Paragem 5

Motivo Tempo Motivo

Motivos:
1- Avaria 4- Falta de corpos 7- Falta de encomendas
2- Defeitos nos corpos  5- Misturas 8- Mudança de calibre

3- Falta de cestos 6- Limpeza das mós 9- Outros:______________
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Anexo I – Simulação para dois cenários diferentes 

 

 

 

Anexo J – Medições de tempos relativos a mudanças de calibre 

 

Linha Rolhas/h Ativa Rolhas/h Ativa Validação Linha Rolhas/h Ativa Rolhas/h Ativa Validação

1 10 000 1 12 500 0 1 1 10 000 1 12 500 0 1

2 7 200 1 9 100 0 1 2 7 200 1 9 100 0 1

3 5 300 1 6 700 0 1 3 5 300 0 6 700 1 1

4 8 300 0 10 500 1 1 4 8 300 1 10 500 0 1

5 8 300 0 10 500 1 1 5 8 300 0 10 500 1 1

6 11 700 1 14 900 0 1 6 11 700 1 14 900 0 1

8 11 700 1 14 900 0 1 8 11 700 1 14 900 0 1

9 11 700 1 14 900 0 1 9 11 700 1 14 900 0 1

11 11 700 1 14 900 0 1 11 11 700 1 14 900 0 1

12 11 700 0 14 900 1 1 12 11 700 0 14 900 1 1

14 11 700 0 14 900 1 1 14 11 700 0 14 900 1 1

Capacidade Capacidade

Necessidade Necessidade

Variação 58 926 Variação 218 726

Simulação 1 Simulação 2

420 246 361 320

ESP AGLO

1 699 050 1 104 500

ESP AGLO

1 628 550 1 193 800
Objetivo:

1 208 304 832 480
Objetivo:

1 208 304 832 480

490 746 272 020

Medições 1 2 3 4 5

Tempos (min) 5,2 5,9 5,5 4,7 5,2 5,300 0,442 2,575 0,1 5

Medições 1 2 3 4 5 6

Tempos (min) 6,4 5,8 8,5 5,7 5,5 6,1 6,333 1,108 2,575 0,1 21

Medições 1 2 3 4

Tempos (min) 8,2 7,9 8,5 8,8 8,350 0,387 2,575 0,1 2

tamanho da amostra 

necessário

média

média

média
Chanfradeira

Topejadeira

Ponçadeira 

desvio 

padrão
Z(99%) A

tamanho da amostra 

necessário

desvio 

padrão
Z(99%) A

tamanho da amostra 

necessário

desvio 

padrão
Z(99%) A
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Anexo K – Novo carrinho de ferramentas em uso na Retificação 
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Anexo L – Norma para a mudança de calibre do tipo 1 

 

 

 

 

 

2- Topejadeira 3- Chanfradeira1- Ponçadeira
Para linha: Para parelha:

D
E

S
L

O
C

A
Ç

Õ
E

S

Tempo

A
fi

n
a

r 
P

o
n

ç
a

d
e

ir
a

1
Verificar se moega da ponçadeira está 

vazia e o silo fechado

0:02:00

6 Verificar se o diâmetro está certo 0:00:15

3
Parar a girafa e retirar os tubos dos 

bocais
0:00:20

4
Identificar novo calibre e mudar as 

placas de identificação
0:00:15

9

Nº Operações internas

0:00:10

2

Verificar se silo da topejadeira está vazio 

e fechado e a moega da topejadeira tem 

rolhas suficiente para não parar a 

produção

0:00:15

5
Acertar a medida abrindo ou fechando 

os rolos 

Ligar ponçadeira:

1º-mós/ventilação

2º-rolo

3º-moega

0:00:15

10

Verificar se calibres estão corretos com 

amostra de 3 rolhas. Fazer registos dos 

resultados.

0:00:40

7 Abrir o silo da ponçadeira 0:00:10

8 Colocar os tubos nos bocais 0:00:15

TOTAL 00:04:35

1 2

3
4

5
6

8

9 10

7

Nº Operações internas Tempo

4 Abrir o silo da topejadeira 00:00:15

5
Ajustar as guias de encaminhamento 

dos corpos
00:00:10

A
fi

n
a

r 
T

o
p

e
ja

d
e

ir
a

1
Verificar se a moega da topejadeira está 

vazia 
00:00:10

2

Verificar se o silo da chanfradeira está 

vazio e fechado e a moega com rolhas 

suficiente para não parar a produção

00:00:15

3
Identificar novo calibre e mudar as 

placas de identificação
00:00:15

8 Acertar copos com a medida indicada 00:00:30

9

Ajustar as lixas para a medida 

pretendida. Ligar a moega e testar 

rolhas até a medida estar correta.

00:02:00

6

Apertar/despertar estrela 

00:00:30

7 00:00:30

11

Verificar se calibres estão corretos com 

amostra de 3 rolhas. Fazer registos dos 

resultados.

00:00:30

TOTAL 00:05:15

Ajustar as pinças para que os corpos 

sigam centrados

10
Ligar a Topejadeira (Sequência: equerda 

para a direita)
00:00:10

21

3 4

5 76

9 10 11

8
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Anexo M – Norma para a mudança de calibre do tipo 2 

 

 

TOTAL 00:06:50

9
Testar rolhas e ajustar até o chanfre 

estar com qualidade
00:02:30

10

2

Nº Operações internas Tempo
A

fi
n

a
r 

C
h

a
n

fr
a

d
e

ir
a

1
Verificar se a moega da chanfradeira 

está vazia
00:00:10

4  Abrir silo 00:00:10

7 Ajustar ângulo das lixas 00:01:00

8 Aproximar ou afastar lixas 00:01:00

00:00:10

Ligar a máquina e verificar qualidade da 

rolha
00:00:30

Verficar se existe um palote vazio 00:00:10

5 Verificar qualidade das lixas 00:00:10

6
Subir e descer réguas, ajustar pela 

régua do meio
00:01:00

3
Identificação do calibre atual e do calibre 

pretendido

7

3

5

6

4

8
9

10
7

21

ALTERAR MÁQUINAS

Unidade Industrial EQUIPAR Setor/ Máquina AGLO.RECTIFICAÇÃO X.bb.aaa.00/Rev        

Nº Operações internas Tempo

A
lt

e
ra

r 
p

o
n

ç
a

d
e

ir
a

2

Assegurar que não existem rolhas na 

moega, que o silo está fechado e que a 

ponçadeira está parada

0:00:30

3 Retirar material antigo

5 Colocar funis e apertar 0:12:00

6 Ajustar guias 0:05:00

0:04:00

4 Colocar copos novos e apertar 0:02:20

7 Inserir tubos e bocais 0:01:00

Nº Operações externas Tempo

1

Trazer material necessário para junto da 

ponçadeira:

1-copos

2-bocais

3-tubos

4-funis

00:02:00

TOTAL 00:02:00

P
re

p
a

ra
ç

ã
o

Nº Operações externas Tempo

9
Levar material para caixa e arrumar no 

devido lugar
00:02:00

TOTAL 00:02:05

00:00:05
Se necessário afinar máquina ver 

Norma AFINAR PONÇADEIRA
10

F
in

a
li
z
a

ç

ã
o

8
Ligar máquina e testar se as rolhas 

fluem bem
0:00:15

TOTAL 00:25:05

1

4
2

1- 2-

3-
4-

3 5

7

6 8

9
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F
in

a
li
z
a

ç
ã

o

9
Levar material para caixa e arrumar no 

devido lugar
00:02:00

10
Se necessário afinar máquina ver 

Norma AFINAR TOPEJADEIRA
00:00:05

TOTAL 00:02:05

9
Ligar máquina e testar se as rolhas 

fluem bem
00:00:15

TOTAL 00:16:05

Nº Operações externas Tempo

Tempo

2

Assegurar que não existem rolhas na 

moega, que o silo está fechado e que a 

topejadeira está parada

00:00:30

7 Apertar/desapertar calhas 00:03:00

8 Mudar bocais de entrada de rolhas 00:02:00

5 Inserir tubos e bocais 00:01:00

6 Mudar martelo 00:03:00

A
lt

e
ra

r 
T

o
p

e
ja

d
e

ir
a

Nº Operações externas Tempo
P

re
p

a
ra

ç
ã

o

1

Trazer material necessário para junto da 

ponçadeira:

1-copos

2-bocais

3-tubos

00:02:00

TOTAL 00:02:00

3 Retirar material antigo da topejadeira 00:04:00

4 Colocar copos novos e apertar 00:02:20

Nº Operações internas

1

2 3
4

5

6

7

8
9

2-

1-

3-

10

Colocar novo martelo pneumático 00:02:00

7 Ajustar sensores 00:03:00

4 Colocar copos novos e apertar 00:02:20

5 Inserir tubos, encaixá-los e apertá-los 00:08:00

A
lt

e
ra

r 
C

h
a

n
fr

a
d

e
ir

a

9
Ligar máquina e testar se as rolhas 

fluem bem
00:00:15

Assegurar que não existem rolhas na 

moega, que o silo está fechado e que a 

chanfradeira  está parada

00:00:30

3
Retirar material antigo da chanfradeira e 

desapertar sensores
00:04:00

1

Nº Operações externas Tempo

P
re

p
a

ra
ç

ã
o

1

Trazer material necessário para junto da 

chanfradeira:

1-copos

2-Y

3-tubos necessários

4-bocais

5-martelo pneumático

00:02:00

TOTAL 00:02:05

TOTAL 00:02:00

Nº Operações externas Tempo

F
in

a
li
z
a

ç

ã
o

10
Levar material para caixa e arrumar no 

devido lugar
00:02:00

11
Se necessário afinar máquina ver 

Norma AFINAR CHANFRADEIRA
00:00:05

Nº Operações internas Tempo

TOTAL 00:26:05

8 Ajustar altura das lixas e das réguas 00:06:00

6
7

2
3

6

8

9

1 1-

2-

5-

3-

4

5 5 5 5

10

7

4-
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Anexo N – Quadro de Produção para a Extrusão 

 

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

P
la

n
e

a
d

o

P
ro

d
u

zi
d

o

Lado B

C
a

li
b

re

Lado B

Li
n

h
a

 3

Lado A

C
a

li
b

re

Li
n

h
a

 2

Lado B

C
a

li
b

re

C
a

li
b

re

C
a

li
b

re

Li
n

h
a

 4

Lado ALado A

C
a

li
b

re

Lado B

C
a

li
b

re

Li
n

h
a

 1

Lado A

C
a

li
b

re

Q
u

a
d

ro
 d

e
 P

ro
d

u
çã

o
 -

 E
x

tr
u

sã
o

S
E

G
U

N
D

A
T

E
R

Ç
A

Q
U

A
R

T
A

Q
U

IN
T

A
S

E
X

T
A


