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Resumo 

As empresas necessitam de melhoria contínua visando aumentar lucros e satisfazer o 

consumidor. Várias teorias propõem soluções estruturadas, contudo é difícil encontrar os pontos-

chave a atuar que resultarão no maior incremento de performance, i.e., as melhores oportunidades 

de melhoria. A teoria das restrições (ToC) apresenta uma ferramenta facilitadora deste processo, 

os ToC Thinking Processes (ToC-TP), consistindo na construção de árvores lógicas que guiam a 

estruturação e identificação dos problemas, permitem identificar barreiras a ultrapassar e a 

desenhar e implementar soluções. 

A José Maria da Fonseca, empresa do setor vitivinícola que se encontra em expansão, visa a 

melhoria continuada para manter a posição competitiva no mercado. Neste trabalho aplicou-se os 

ToC-TP para encontrar o foco de ação que melhor se traduzirá em resultados, construído-se a goal 

tree (GT), árvore da realidade atual (CRT), árvores de resolução de conflitos (ECs) e árvore da 

realidade futura (FRT). 

A GT permitiu definir os limites e o objetivo do sistema em estudo e serviu de base para a 

construção da CRT que revelou uma causa raiz crítica relacionada com equipamentos 

desatualizados, e que a gama de produtos complexa e diversificada é um core problem. As ECs 

permitiram invalidar pressupostos de causa destes problemas e propor soluções, muitas já 

pensadas pela empresa, recorrendo à FRT; os ToC-TP foram uma excelente ferramenta para lógica 

e imparcialmente indicar o foco da melhoria, expondo também a relevância dos problemas aos 

restantes departamentos da empresa, os efeitos por eles provocados ou agravados, e os benefícios 

atingíveis ao implementar as soluções. 

Palavras-chave: ToC, thinking processes, goal tree, CRT, FRT, EC. 
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Abstract 

All companies need continuous improvement to increase profits and satisfy the consumer. 

Several theories propose structured solutions for improvement, but it’s difficult to find key-points 

to act that will result in the greatest performance increase for the organization, i.e., the best 

improvement opportunities. Theory of constraints (ToC) presents a helpful tool for this, the ToC 

Thinking Processes (ToC-TP), which consist in the construction of logical trees that guide the process 

of structuring and identifying the problems, allow to identify barriers to overcome and to draw and 

implement solutions. 

José Maria da Fonseca, a company in the wine sector which is expanding, aims to continuously 

improve to maintain its competitive market position. In this work the ToC-TP were applied to find 

the focus of action that will best translate into results, with the goal tree (GT), current reality tree 

(CRT), evaporating cloud (ECs) and future reality tree (FRT) being built. 

The GT defined the limits and purpose of the system under study and served as a basis for the 

CRT, which revealed a critical root cause related to outdated equipment and that the complex and 

diversified product portfolio is a core problem. The ECs allowed to invalidate assumptions of these 

problems and to propose solutions using the FRT, many already thought JMF; the ToC-TP were an 

excellent logical and impartial tool, indicating the focus for improvement,  exposing the relevance 

of the problems to the other company departments, the effects they caused or aggravated, and the 

achievable benefits of implementing the solutions. 

 

Keywords: ToC, thinking processes, goal tree, CRT, FRT, EC. 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 Contextualização do Problema 

O mercado vitivinícola é um mercado que se encontra atualmente em expansão, quer em termos 

de consumo doméstico, quer relativamente à sua posição no mercado global. Fazendo uma 

comparação entre 2015 e 2016 e olhando para os meses entre Janeiro e Setembro verifica-se que o 

mercado nacional comprou mais 2.49% de vinho, que se traduziu num aumento de 4.01% do valor 

gerado pelas vendas, tendo o preço médio de venda registado uma subida de 1.49%1. Já em termos de 

comércio global Portugal ocupa o 12º lugar enquanto país produtor de vinho a nível mundial, e o 9º 

lugar no ranking do comércio internacional do vinho com 725 milhões de euros de exportações de 

vinho português, o que corresponde a 1.5% do valor total das exportações nacionais e a 45% do vinho 

produzido2. 

Dado o crescendo deste mercado e com vista a dar continuidade ao mesmo gerando lucros e 

cumprindo as exigências do consumidor, as empresas deparam-se com a necessidade de melhorar de 

uma forma contínua. Os clientes sabem o que querem, quando o querem, onde o querem e o preço 

que estão dispostos a pagar, bem como as quantidades e variedades que querem enquanto exigem 

qualidade excecional. É a resposta a todas estas exigências que confere a noção de valor a um 

produto3. Este valor e a necessidade de melhoria continuada de forma a conseguir sustentá-lo são 

conseguidos através de operações e processos aperfeiçoados e robustos, que por sua vez são 

geralmente conseguidos através da aplicação de diferentes metodologias, como o Lean, o 6-Sigma (6S) 

ou a Teoria das Restrições (ToC).  

No entanto, há que ter em conta que o primeiro passo para a implementação de melhorias num 

sistema é a identificação dos problemas chave que devem ser resolvidos, i.e., os problemas que se 

apresentam como a maior restrição para o sistema e as principais oportunidades de melhoria. A ToC 

apresenta assim uma ferramenta que facilita todo este processo, a metodologia ToC Thinking 

Processes (ToC-TP). Esta metodologia envolve a construção de diversas árvores lógicas que guiam o 

processo de estruturação e identificação dos problemas, construção de soluções, identificação de 

barreiras a serem ultrapassadas e a implementação das soluções usando para isso as metodologias já 

referidas4. 

A José Maria da Fonseca é uma empresa que se enquadra no setor vitivinícola e que tem em vista 

a melhoria continuada de forma a manter a sua posição competitiva no mercado, tal como consta da 

sua política de Qualidade, Ambiente e Segurança Alimentar. É neste contexto que surge a motivação 
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para este trabalho, onde se pretendem aplicar os ToC-TP de forma a encontrar o foco de melhoria que 

se traduzirá em melhores resultados para a empresa, sugerindo medidas a implementar para esse fim. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

Pretendia-se com este estudo a identificação dos principais problemas de um sistema produtivo 

e a sugestão de propostas de melhoria a implementar. Numa primeira fase do trabalho a identificação 

dos principais problemas seria feita recorrendo à metodologia ToC Thinking Process, a qual consiste 

na construção de árvores lógicas, sendo este o objetivo central do trabalho. Após a identificação das 

principais restrições, pretendia-se perceber quais os conflitos que estavam na origem da sua existência 

e propor soluções cuja implementação seria simulada, reforçando desta forma os pontos-chave onde 

atuar.  

De acordo com o exposto, os objetivos intermédios são: 

• Identificação dos limites do sistema em estudo e da esfera de influência e a zona de controlo 

do trabalho. 

• Construção de árvores lógicas: GT e CRT. 

• Conclusão sobre o problema central do sistema (causa raiz crítica/core problem). 

• Construção de ECs de forma a apreender os conflitos na origem das restrições. 

• Proposta de melhorias para o problema central e enquadramento de medidas já adotadas/a 

adotar pela empresa. 

• Extrapolação da implementação das propostas de melhorias ao sistema em estudo através da 

construção da FRT.  

• Conclusões acerca das implementações propostas e da utilidade dos métodos usados.  

1.3 Metodologia  

A metodologia usada na realização deste trabalho encontra-se apresentada na Figura 1.1. 

A primeira etapa consiste na apresentação da empresa José Maria da Fonseca e da definição das 

fronteiras do sistema em estudo. Nesta fase é feita a caracterização do sistema e é também 

determinado qual o principal objetivo/meta do mesmo. 

Numa segunda etapa é feita uma revisão bibliográfica de forma a fundamentar teoricamente o 

caso de estudo e a possibilitar uma maior compreensão das temáticas abordadas e metodologias 

aplicadas. 

A terceira etapa consiste na construção das árvores lógicas GT e CRT que possibilitem determinar 

os fatores críticos de sucesso e as condições necessárias ao cumprimento do objetivo ou meta do 

sistema, os efeitos indesejáveis e os principais problemas.  
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Figura 1.1 – Fases da metodologia a aplicar na realização da dissertação de mestrado. 

Após a identificação dos principais problemas do sistema (causas raiz críticas/core problems) é 

feito o levantamento dos conflitos existentes recorrendo à construção de ECs e feita a proposta de 

soluções, avaliando as consequências e viabilidade da implementação das mesmas através da 

construção da FRT. 

A última etapa consiste na avaliação dos resultados e conclusões do trabalho e do valor e 

relevância dos ToC-TP. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho encontra-se apresentado em 6 capítulos, sendo estes: 

• Capítulo 1 – Introduz e contextualiza o problema no qual o caso de estudo se insere, apresenta 

os principais objetivos do trabalho e a metodologia que será aplicada na realização do mesmo. 

• Capítulo 2 – Apresentação da empresa e do sistema que será estudado dentro da empresa, 

identificando as suas fronteiras.  

• Capítulo 3 – Revisão bibliográfica de literatura sobre as metodologias aplicadas, ToC e os ToC-

TP. 

• Capítulo 4 – Árvores lógicas: metodologia de construção geral e caso prático JMF (aplicação 

dos ToC-TP).  

• Capítulo 5 – Análise de resultados (árvores) e discussão e avaliação de cenários. 

• Capítulo 6 – Conclusões e considerações finais. 
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Capítulo 2 – Caso de Estudo 

2.1 A José Maria da Fonseca 

A empresa José Maria da Fonseca (JMF) foi fundada em 1834 sendo uma das empresas líderes na 

área de produção e comercialização de vinhos generosos. Trata-se de uma empresa familiar 

atualmente na sua 7ª geração, cuja missão é “Criar, produzir e comercializar vinhos de qualidade 

reconhecida, continuando assim um historial e tradição familiar de negócio. Esta continuidade é 

assegurada por uma aposta permanente em inovação e melhoria contínua, de modo a satisfazer as 

necessidades e interesses dos clientes e parceiros” e cujos valores assentam na ética, excelência, 

liderança e nas pessoas.  

A JMF conta com uma história centenária dividida em 4 ciclos: Ciclo da Fundação, Ciclo do Brasil, 

Ciclo do Rosé e Ciclo dos Mercados Estratégicos.  

A JMF possui uma área de vinha total de 800ha, dos quais 650ha são vinhas próprias e 150ha são 

alugados a terceiros. Esta área centra-se na sua maioria na Península de Setúbal, tendo também área 

vitícola no Alentejo e no Douro. 

A sede social da empresa localiza-se em Vila Nogueira de Azeitão e o edifício, do século XVIII, 

constituiu até ao início dos anos 70 a casa da família. É neste local que se encontram a maior parte das 

adegas históricas da empresa, existindo ainda fora da empresa as instalações da Quinta da Bassaqueira 

em Azeitão e a Adega de Reguengos de Monsaraz. A Quinta da Bassaqueira é o principal centro 

operacional onde são efetuados todos os processos desde a preparação, armazenagem, refrigeração, 

acabamento, engarrafamento até ao envelhecimento do vinho 5.  

A JMF produz mais de 40 marcas de vinhos, estando estes distribuídos por vinhos correntes, 

generosos e licorosos, categorizados como Grandes Marcas, Premium, Super Premium e Generosos. 

Cerca de 80% da sua produção é exportada e está presente em todos os continentes, sendo os seus 

mercados estratégicos Portugal, Brasil, Dinamarca, EUA, Holanda, Itália e Suécia 5.  

A JMF já ganhou inúmeros prémios e distinções nacionais e internacionais, pois tem seguido uma 

estratégia de qualidade que acompanhou o desenvolvimento das suas marcas. Em 1996 tornou-se a 

primeira empresa de vinhos a obter a certificação do seu Sistema de Qualidade segundo a norma ISO 

9002. Em 2003 o Sistema de Qualidade foi alargado para incluir todas as operações desde a vinificação 

até ao produto final. Em 2004 a empresa foi certificada ambientalmente pela ISO 14001, sendo mais 

uma vez a primeira empresa do setor a receber esta distinção6.   

A estrutura organizacional da empresa encontra-se esquematizada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1- Organigrama da estrutura organizacional da José Maria da Fonseca, adaptado com ênfase nas áreas da 

direção de operações e da enologia e viticultura5.  

Como se pode verificar há um maior ênfase nos departamentos de operações (DOP) e de enologia 

e viticultura (DEV) e será nestes que incidirá este trabalho e se colocarão as fronteiras do sistema. 

2.2 Instalações da Quinta da Bassaqueira 

As instalações operacionais da JMF localizam-se na Quinta da Bassaqueira e distribuem-se por 

30.000m2 de edifícios organizados em 3 edifícios: os edifícios A, B e o centro de vinificação (CEN) 5,7.  

2.2.1 CEN 

O CEN é onde é efetuada a receção da uva durante o período da vindima e onde se processa a uva 

e o mosto produzido ou adquirido, que conduz à vinificação. Este processo dá-se entre o final de Agosto 

e o início de Outubro, altura da vindima. A uva é recebida nos tegões, após os quais toda a zona de 

processamento é de produto fechado. Fora do período da vindima o CEN é um dos locais, juntamente 

com a Produção e Acabamento de Lotes (PAL) (como se verá de seguida) onde se dá o armazenamento 

do vinho a ser loteado e engarrafado ao longo do ano. 

2.2.2 Edifício B 

No edifício B ocorre a produção e acabamento de lotes. Para além de ser um dos locais de 

armazenagem do vinho, é aqui que decorrem processos de estabilização (eletrodiálise), filtração 
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(filtração tangencial) e a dessulfitação de vinhos e mosto. É, portanto, uma zona de processamento de 

produto fechado.  

2.2.3 Edifício A 

O edifício A é o edifício onde se concentram as atividades desde a refrigeração e acabamento do 

vinho, até expedição do produto final. Este edifício conta com a refrigeração e acabamento de vinhos 

(RAC), as linhas de engarrafamento (ENG), o armazém de matérias primas (AMP) e o armazém de 

produto acabado (APA) em termos de processo.  

O RAC é o local onde é recebido o vinho proveniente do PAL, sendo, portanto, um local de 

armazenamento intermédio. É o local onde se encontra o vinho previamente ao seu engarrafamento, 

pelo que é aqui que se dá o acabamento do mesmo, que envolve o processo de gaseificação caso seja 

aplicável, a estabilização por processos de refrigeração (nos casos onde há eletrodiáçise), e a 

aprovação das cubas para se enviar à linha. Trata-se de uma zona de processamento de produto 

fechado. 

O ENG inclui 6 linhas. As linhas 1, 2 e 3 são linhas que têm a particularidade de funcionar em modo 

contínuo, do enchimento ao acabamento do produto, ou só em modo descontínuo de enchimento ou 

de acabamento. Estas linhas são na sua maioria automatizadas. A linha 4 é uma linha só de enchimento 

e é usada para pequenos lotes, mais usualmente no caso dos chamados vinhos generosos ou dos 

Premium e Super Premium (topos de gama). A linha 5 é uma linha completamente manual e onde 

decorrem processos de acabamento e de produtos off-line (produtos promocionais). Finalmente a 

linha 6 é uma linha na sua maioria manual, estando em curso um projeto para a automatizar. É uma 

linha específica para a produção dos Bag-in-Box (BIBs). Esta zona é de produto fechado para o caso das 

linhas 5 e 6, sendo que para as restantes linhas trata-se de uma zona de baixo risco (existe apenas uma 

zona de processamento parcialmente aberta entre a despaletização e o fecho das garrafas em rolha 

ou cápsula). 

O AMP e APA inserem-se no departamento de logística, sendo no AMP onde se armazenam os 

materiais para embalagem (rolhas, cápsulas, rótulos, caixas, etc), os materiais de limpeza e sanitização 

das linhas e das cubas de vinho, e as matérias primas da enologia (filtros e produtos enológicos). No 

APA são armazenadas as caixas de produto acabado em paletes completas ou incompletas e também 

o produto semiacabado que aguarda acabamento posterior. A zona de produto semiacabado (ou PBO, 

Box Paletes) permite uma flexibilidade de produção muito grande, uma vez que é um stock já 

engarrafado onde só é necessário aplicar a rotulagem e colocar as garrafas em caixas.  

Este edifício conta ainda com zonas de escritório, oficina de manutenção elétrica e mecânica, sala 

de provas e laboratório. No laboratório são efetuadas as análises ao vinho (ao longo do processo bem 
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como do produto final) de forma a assegurar que os parâmetros do processo se encontram controlados 

e dentro das especificações definidas.  

2.2.4 O sistema em estudo 

O sistema em estudo não será toda a empresa, uma vez que este trabalho incidiu mais nos 

processos de produção e enchimento e acabamento do produto final. Como tal, este sistema pode ser 

limitado fisicamente de acordo com a Figura 2.2.  

 

Figura 2. 2 – Limites físicos do sistema em estudo: CEN(—), PAL(—), RAC(—) e ENG(—). 

Tem-se, portanto, que o sistema considerado se centra na enologia (CEN, PAL, RAC e 

eventualmente o laboratório) e no enchimento e acabamento, isto é, o ENG (na figura coincide com a 

zona das linhas acima do RAC). O laboratório encontra-se acima do RAC num segundo piso, pelo que 

não está evidenciado na figura.  
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2.3 Produção de Vinho 

O processo de produção do vinho começa com a receção da matéria-prima principal, a uva ou o 

mosto. Esta é recebida durante os meses de Agosto e Setembro, durante as vindimas, e dão entrada 

na zona do CEN, onde decorre o seu processamento e armazenamento.  

No caso da uva começa-se por um processo de desengace e esmagamento da mesma. No caso do 

vinho branco segue-se uma prensagem para separação das películas e grainhas das uvas do restante, 

o que não acontece no caso dos tintos e rosés pois é a película que confere a cor ao vinho (devido aos 

compostos fenólicos presentes nas mesmas, como os taninos e as antocianinas). Em alguns casos, uma 

pequena quantidade do engaço pode mesmo ser deixado no mosto precisamente para um 

aproveitamento dos taninos presentes. Fica-se então com o mosto que é armazenado no CEN ou no 

PAL (pois neste local existem também alguns depósitos). Antes do processo de fermentação poderá 

ser necessária uma dessulfitação, pois o mosto é conservado em dióxido de enxofre (SO2) uma vez que 

este composto inibe o crescimento de bactérias e leveduras indesejáveis tendo um efeito seletivo na 

flora microbiana (isto é, inibe o crescimento de leveduras não produtoras de álcool), tem um efeito 

antioxidante e facilita a dissolução de matérias corantes 8. O processo de fermentação e 

armazenamento do vinho poderá decorrer ao longo do ano e a fermentação é seguida através do 

controlo da densidade, temperatura, dióxido de carbono (CO2), açúcares e etanol (EtOH). 

Após o processo de fermentação dá-se início ao processo de loteamento/transfega, onde o vinho 

é enviado para lotes do PAL, garantindo que todos os depósitos são utilizados para o mesmo tipo de 

vinho, para que haja uniformidade do mesmo. Neste processo poderá ser necessário o uso de produtos 

enológicos para tratamento do vinho, de forma a corrigir clarificação, acidez, entre outros aspetos.  

Segue-se uma filtração tangencial, após a qual os vinhos são analisados. Caso não seja necessária 

nenhuma correção nesta fase, o vinho segue para um processo de estabilização, que poderá ser por 

frio, no qual o vinho segue diretamente para o RAC, ou por eletrodiálise, que decorre ainda no PAL. 

O processo de eletrodiálise foi desenvolvido pela JMF e por uma empresa externa em conjunto 

com o IST. Consiste na separação dos iões positivos de potássio (K), do bi-tartarato de potássio 

(KC4H5O6), que é um composto que se forma naturalmente no vinho devido aos ciclos de calor e frio e 

que pode turvar ou formar precipitados cristalinos caso não sejam retirados. Este processo pode ser 

feito por estabilização por frio, fazendo uso da redução do ponto de solubilidade do bi-tartarato de 

potássio a baixas temperaturas, no entanto este método tem o inconveniente de ser moroso e 

requerer grandes quantidades de energia para a refrigeração; para além disso o choque térmico 

elevado pode causar um arrastamento da matéria corante, afetando a qualidade do produto final. A 

eletrodiálise permite um processamento contínuo, onde um caudal até 9.000L/h passa por um campo 
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elétrico que capta os iões de potássio, sendo este posteriormente removido através de membranas 

específicas para estes iões.  

O vinho segue então para o RAC onde há uma eventual refrigeração e acabamento, último passo 

antes de seguir para as linhas de enchimento. No caso dos vinhos gaseificados (brancos e rosés) existe 

o processo de refrigeração e gaseificação. Mais recentemente a gaseificação passou a ser feita em 

linha, passando os vinhos por um gaseificador que injeta o CO2. Este processo tem a necessidade de 

ser antecedido por uma refrigeração pois o gás é melhor fixado a baixas temperaturas (caso contrário 

expande-se e liberta-se mais facilmente). O vinho após ser gaseificado é enviado para a máquina de 

enchimento, sofrendo uma filtração com membrana pelo caminho para retirar quaisquer precipitados 

de bi-tartarato de potássio que se tenham formado na refrigeração. A máquina de enchimento começa 

por pressurizar as garrafas, enche-as com o vinho e finalmente há uma descompressão. Em 

equipamentos mais recentes esta descompressão acontece gradualmente com o enchimento, no 

entanto, na JMF as máquinas de enchimento já têm alguns anos, pelo que a descompressão ainda é 

um passo muito brusco. Como tal, é necessário assegurar que o vinho se encontra a uma baixa 

temperatura (-1/-2°C) pois caso contrário, no momento da descompressão há uma maior expansão do 

gás e forte libertação do mesmo, que leva à formação de espumas que obrigam à paragem do 

processo, o que por sua vez leva a um aquecimento do vinho formando-se uma reação cíclica com 

perdas de vinho e de tempo de produção.  

O outro passo a ser realizado no RAC é o de aprovação de cuba, onde é adicionado SO2 para os 

efeitos já descritos, agora com o intuito de conservar o vinho. O vinho segue para o ENG onde se dá o 

engarrafamento. 

O primeiro passo do processo de enchimento é a despaletização das garrafas e colocação 

automática nos tapetes transportadores, através dos quais são alimentadas à máquina de lavar 

(enxaguadoras) que invertem totalmente as garrafas que são de seguida aspergidas por um fluxo de 

água tratada e filtrada, com pressão controlada (2bar) através de um sistema de injetores. É depois 

injetado ar filtrado para eliminação de eventuais partículas e água residual.  

As garrafas seguem para a máquina de enchimento, onde se dá o enchimento do vinho que é 

enviado do RAC por tubagens próprias em aço inox. O enchimento das linhas 1, 2 e 3 é feito através 

de um diferencial de pressão provocado pelas enchedoras que são máquinas isobarométricas que 

trabalham a uma pressão de cerca de 2 a 4 bar (efetuada sob uma atmosfera de azoto).  

Após o enchimento as garrafas são fechadas com rolha ou cápsula de alumínio ou pilfer-proof 

(PPF), e capsuladas com cápsulas exteriores de PVC ou Estanho. Segue-se a rotulagem usando cola 

convencional ou autocolante, a marcação do lote code e finalmente as garrafas são colocadas nas 

caixas de forma automática (através dos packers) ou manual.  
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As caixas com as garrafas são enviadas para a máquina de fechar onde são coladas, marcadas com 

o lote code e paletizadas em equipamentos semiautomáticos ou automáticos. As paletes são enviadas 

para a máquina de estirável e é marcada com a etiqueta final com o lote code de engarrafamento e a 

referência do mercado/cliente, sendo posteriormente armazenadas. 

Na linha 4 o enchimento é feito por gravidade, onde o peso da coluna de líquido provoca o 

enchimento, após o qual é efetuada a rolhagem sendo as garrafas paletizadas manualmente (produto 

semiacabado). A linha 6 corresponde à linha de produção dos BIBs, sendo que o enchimento dos sacos 

é feito manualmente, bem como a colocação dentro das caixas de cartão respetivas (gifts). Estes são 

depois fechados e marcadas com o lote code de forma automática, sendo depois colocada a pega e 

embaladas novamente de forma manual em caixas exteriores. É depois feita a marcação do lote code 

nas caixas exteriores e a sua paletização de forma automática. 

2.4 Caracterização do Problema 

O projeto desenvolvido surgiu de uma necessidade da José Maria da Fonseca saber os pontos 

onde pode atuar de forma a gerar um maior lucro para a empresa. Esta oportunidade de aproveitar o 

mercado é gerada pelo grande destaque do vinho português a nível nacional e internacional. Há 

condições para uma grande competição entre os maiores produtores, sendo a JMF pertencente a esta 

categoria. Esta competição leva a uma exigência dos mercados e consumidores por uma elevada 

qualidade9 ao menor preço, podendo este equilíbrio qualidade/preço tornar-se desfavorável para as 

empresas. Como tal, é necessário atuar a nível interno de forma a responder a este decréscimo da 

margem de lucro.  

Sendo a missão da JMF apostar permanentemente em inovação e melhoria continuada, a 

empresa sentiu uma necessidade de conhecer as atuais restrições do sistema apresentado, para 

concluir sobre quais são as causas raiz críticas que estão a na sua origem, analisar oportunidades de 

melhoria e propor soluções que eliminem essas causas críticas.  

O problema passa assim por concluir acerca das causas raízes críticas que restringem o sistema 

através da aplicação da metodologia ToC, mais concretamente, dos ToC-TP, propondo e simulando as 

consequências da implementação de propostas de melhoria para estas causas. No capítulo 3 far-se-á 

a revisão e enquadramento das ferramentas usadas nestas metodologias que já estão a ser atualmente 

postas em prática pela empresa. 
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Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica 

3.1 Teoria das Restrições 

A Teoria das Restrições, também conhecida como Teoria dos Constrangimentos ou Theory of 

Constraints (ToC), teve a sua origem nos finais da década de 70 quando Eli Goldratt desenvolveu um 

software de planeamento de produção chamado Optimized Production Technology (OPT) que se 

focava na gestão das capacidades dos recursos com restrição (sistema de capacidade finita) e que 

conduzia à maximização dos outputs dos sistemas de produção10. Desde então a ToC evoluiu a um 

conjunto de ferramentas de gestão enquadrando três área interligadas: logística/produção (abordadas 

apenas de um ponto de vista teórico no capítulo 3.1.3), medidas de performance (que não serão 

abordadas neste trabalho) e resolução de problemas/thinking processes11. Estas metodologias foram 

apresentadas num conjunto de livros4,12–17 escritos posteriormente por Goldratt. 

A ToC é considerada por alguns autores como uma filosofia 11,18,19 e por outros como uma ciência 

da gestão20. Consiste na aplicação de relações de causa-efeito para conseguir uma melhoria de 

desempenho de um sistema, usando para isso alguns conceitos que proporcionam o máximo poder 

explicativo e de previsão. O primeiro passo consiste em perceber qual o objetivo ou meta do sistema 

ou organização, uma vez que as melhores soluções surgem após se encontrar uma conclusão para esta 

questão. Em português há que fazer a distinção entre objetivo e meta, pois meta é o derradeiro 

objetivo de um sistema; no entanto no contexto deste trabalho usar-se-á a palavra objetivo (tradução 

literal de “goal”). O primeiro pré-requisito para implementar a ToC passa então por definir o sistema 

em estudo e identificar o seu objetivo21, que pode ir desde uma máquina ou um processo a uma 

organização. Quando falamos em termos de uma organização Goldratt12 diz que o seu objetivo é fazer 

dinheiro hoje e no futuro. Apesar de isto ser verdade nas organizações com fins lucrativos McMullen20 

diz que não o é para a totalidade, pois há organizações cujo objetivo pode ser outro (e.g. organizações 

não governamentais), ou seja, para organizações sem fins lucrativos.  

Após definido o objetivo do sistema, a ToC atua em pontos fulcrais – restrições - no sentido de 

provocar melhorias ao sistema e aproximá-lo do seu objetivo. De uma forma simples, restrição é tudo 

aquilo que limita o sistema em atingir o seu objetivo14. O conceito da ToC pode ser sumariado como22:  

• Cada sistema tem de ter pelo menos uma restrição, pois caso contrário um sistema como uma 

organização cujo objetivo seja gerar lucro teria lucro infinito.  

• Uma restrição é algo que limita o sistema de atingir a performance máxima relativamente ao 

seu objetivo, e tal restrição significa uma oportunidade de melhoria. Na ToC, contrariamente ao 
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pensamento convencional, as restrições são positivas, pois determinam a performance de um sistema; 

a uma elevação gradual da restrição originar-se-á uma elevação da performance do sistema. 

A ToC tem duas grandes componentes que serão exploradas mais adiante:  

• Abordagem genérica de investigação, análise e resolução de problemas complexos, os já 

referidos ToC-TP. 

• Filosofia que envolve os princípios concretos de trabalho e que envolve os 5 passos de 

focalização para melhoria continuada, a metodologia de planeamento drum-buffer-rope (DBR) e o 

sistema de informação de gestão dos buffers ou pulmões (estes serão abordados apenas de um ponto 

de vista teórico).  

3.1.1 Conceitos de elo mais fraco, restrição e capacidade 

Antes de descrever e explicar os componentes que constituem a ToC é necessário conhecer alguns 

dos conceitos desta teoria. Como referido por Dettmer9, de forma a facilitar a compreensão das 

restrições de um sistema, Goldratt propôs uma analogia entre o sistema e uma corrente: “Estamos a 

lidar com correntes de ações. O que determina a performance de uma corrente? A força de uma 

corrente é determinada pela força do seu elo mais fraco. Quantos elos mais fracos existem numa 

corrente? Enquanto a flutuação estatística impedir que os elos sejam totalmente idênticos, há apenas 

um elo mais fraco numa corrente”14. Goldratt sugere assim que há tantas restrições num sistema 

quanto correntes independentes. Pensando em termos de sistema não são assim tantas, pois um 

sistema é um conjunto de componentes que podem ser vistas a trabalhar em conjunto para o objetivo 

global23. Gupta et al.11 resumiram que cada elo da corrente é, portanto, uma restrição ou uma não-

restrição e que melhorar a força da corrente implica melhorar a força do seu elo mais fraco. Quando 

este for suficientemente melhorado outro elo surgirá como o elo mais fraco e este processo de 

melhoria continuará. Similarmente, cada processo é uma corrente de operações e a restrição impede 

o sistema de atingir uma performance mais elevada. Para a melhorar há que melhorar o processo que 

é a restrição, e quando este for suficientemente melhorado outro surgirá como a nova restrição a ser 

melhorada, fazendo assim deste processo algo contínuo e não um esforço pontual. 

Uma restrição pode ser de diferentes origens. Vários autores9,13,20 consideram a existência de dois 

tipos de restrições: físicas e políticas. Já outros21 consideram que uma restrição, de uma forma 

generalista, toma uma de três formas: física (há menos recursos que procura), mercado (há menos 

procura que recursos) ou política (regras e normas que limitam a capacidade produtiva do sistema), 

ou seja, na opinião destes autores há a divisão de restrições físicas em dois. Por uma questão de 

simplicidade foi considerada a existência de três tipos de restrições (Figura 3.1), uma vez que facilita 

uma análise e enquadramento das mesmas. 
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Figura 3. 1 – Tipos de restrições que podem condicionar um sistema, considerando uma divisão em 3 categorias21. 

Uma restrição pode assim ter a sua origem dentro ou fora do sistema. Uma restrição interna ao 

sistema é mais fácil de ultrapassar, uma vez que a influência sobre estas está diretamente ligada à 

organização. Dentro destas, as restrições físicas são, por sua vez, mais fáceis de ultrapassar, pois a 

melhoria passa por uma alteração física que é observada e mais facilmente mensurável, pois afetam 

mais diretamente a capacidade do sistema. No entanto Goldratt13  e Dettmer9 alertam para o facto de 

que na maioria dos casos as restrições são de origem política. Restrições políticas são quaisquer 

medidas, regulamentos ou procedimentos que entrem em conflito com os objetivos da organização e 

a impeçam de alcançar todo o seu potencial.  

Quando um sistema trabalhou continuamente na melhoria das restrições internas, chega-se a um 

momento em que a restrição se desloca para fora do sistema, passando a ser uma restrição externa. 

Esta restrição é geralmente o mercado e acontece quando a procura é inferior à oferta. Nestes casos 

a organização deve focar-se em conseguir uma vantagem competitiva (que se traduza em vendas) e 

não continuar a insistir em melhorar as suas operações.  

Um outro conceito muito importante na ToC é o conceito de capacidade. Goldratt diz que a 

capacidade de uma organização é igual à capacidade da sua restrição e que tal acontece devido a duas 

características do fluxo produtivo do sistema24: dependência e variabilidade.  

• Dependência, neste contexto, significa que certas operações ou atividades numa organização 

não podem acontecer até que outras operações ou atividades sejam completadas. São, portanto, 

dependentes uma da outra, e como tal todos os processos que acontecem anteriormente influenciam 

o processo em causa. 

• Variabilidade pode surgir sob duas formas - eventos aleatórios e flutuações estatísticas. Os 

primeiros são ocorrências que acontecem em intervalos irregulares e imprevisíveis e não têm um 

padrão distinto. As segundas referem-se ao facto de que num ambiente industrial todos os processos 

têm uma certa variabilidade inerente. 
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A existência destes dois fenómenos combinados torna a tarefa de controlar a performance de um 

sistema extremamente difícil. O dia a dia de um gestor fabril é pura e simplesmente a tentativa de lidar 

com a corrente interminável de disrupções e o impacto que têm nas atividades, pois não é seguro 

assumir que para um certo passo do processo as flutuações estatísticas se vão balancear e a 

performance será uma performance média24. Aliás, como apontado por Goldratt12 e suportado por 

outros25,26 tal não acontece, o que sucede é que a variabilidade e dependência vão fazer com que as 

disrupções sejam cumulativas. 

O objetivo ideal seria conseguir uma produção balanceada onde cada recurso se encontra em 

capacidade suficiente para responder à procura do mercado, havendo um esforço na gestão de 

capacidade no sentido de não haver capacidade a mais ou a menos. No entanto tal ideia acaba por ser 

utópica, precisamente pelos dois fenómenos descritos. Os recursos a jusante vão sentir o impacto das 

disrupções causadas pela dependência e flutuação que ocorrem nos processos a montante, mas 

apenas sentem este impacto negativo e nunca o positivo (daí que as disrupções sejam cumulativas e 

que a performance não seja balanceada). Tendo isto em conta, a não ser que os recursos tenham 

capacidade disponível para responder às disrupções (uma capacidade de reserva), a organização ficaria 

cada vez mais para trás sem ser capaz de operar eficazmente. A capacidade de um recurso pode ser 

categorizada de três formas: 

• Capacidade produtiva, definida como a capacidade que é requerida para produzir uma certa 

quantidade de produto que satisfaça o output dos sistemas que foi pré-estabelecido. 

• Capacidade de proteção, que é a capacidade necessária para proteger o output do sistema, ao 

garantir alguma capacidade extra disponível para compensar as eventuais disrupções que possam 

ocorrer. A esta capacidade dá-se o nome de buffer, reserva ou pulmão. 

• Capacidade em excesso, que como o próprio nome indica, é superior à capacidade necessária, 

levando a que haja uma capacidade inativa, pois o que está a ser produzido não estará a gerar output 

mas sim inventário. 

Existem também dois tipos de recursos: 

• Restritivos, definidos como os recursos cuja procura é superior à sua capacidade, sendo 

portanto o recurso que comanda a produção pois é o mais lento. A operação onde é produzido este 

tipo de recursos é a operação limitante, também chamada de bottleneck ou gargalo do sistema, outro 

dos conceitos mais importantes da ToC. 

• Não restritivos, são os recursos que têm capacidade superior à procura. É nestes recursos que 

é necessária uma capacidade de proteção, pois desta forma é possível assegurar que os recursos 

restritivos têm sempre o material necessário e não estão parados. Nos processos onde apenas há 

recursos não restritivos, a restrição encontra-se no mercado. 
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3.1.2 POOGI (process of ongoing improvement) 

Todos os sistemas têm de ter uma restrição, bottleneck ou gargalo. O POOGI inclui cinco passos 

de focalização que elevam à performance dessa restrição gerindo o sistema em função dela. São, 

portanto, geridos esforços no sentido de a aliviar e elevar a um nível superior, o que eventualmente 

causará que novas restrições surjam no lugar da primeira. Surge assim um ciclo de gestão do sistema 

em função das restrições que levam a uma melhoria continuada e sucessiva em termos de performance 

das operações11. Este ciclo enquadra os  5 passos, propostos por Goldratt12, que podem ser vistos na 

Figura 3.2 e explicados de seguida de acordo com alguns autores11,21,22. 

1. Identificar a restrição do sistema – como já foi abordado existem restrições físicas, de 

mercado e políticas, sendo que numa organização há geralmente muito poucas restrições físicas e 

muitas políticas. O importante neste passo é saber identificar e priorizar a restrição que representa o 

maior impacto em termos do objetivo do sistema.  

2. Decidir como explorar a restrição do sistema – caso a restrição seja física o objetivo será usar 

a restrição da forma mais eficiente e eficaz possível. Caso seja política, a restrição terá de ser eliminada 

e substituída por uma nova política, que irá levar um aumento de throughput ou ganho dentro dos 

recursos disponíveis do sistema. 

3. Subordinar todas as decisões à decisão anterior – isto significa que todos os outros 

componentes do sistema (recursos não-restritivos) devem ser ajustados de forma a que a restrição 

trabalhe à sua eficiência máxima. Visto que é a restrição que determina o throughput de uma 

organização, a forma mais eficaz de a utilizar é sincronizar os restantes recursos em função desta. Os 

recursos não-restritivos possuem capacidade protetora e por vezes capacidade em excesso. Ao 

usarmos a capacidade em excesso, como já referido, não há aumento de throughtput, apenas de 

inventário. 

4. Elevar a restrição – se a restrição ainda for crítica para o throughput do sistema então serão 

necessários esforços de forma a melhorar a sua performance. É neste passo que poderá ser necessário 

investir algum dinheiro em melhorias. À medida que a performance vai melhorando, o potencial dos 

recursos não-restritivos vai sendo evidenciado, levando a melhorias a nível de todo o sistema. 

Eventualmente será encontrada uma nova restrição.  

5. Se nalgum dos outros passos a restrição for quebrada voltar ao passo 1 e não deixar que a 

inércia se torne na restrição do sistema – é este passo que torna o POOGI um processo contínuo e 

cíclico. Este passo relembra também que nenhuma regra, política ou norma é apropriada e adequada 

a todos os momentos e situações e que é crítico que uma organização reconheça quando o ambiente 

empresarial muda e as políticas necessitam de ser polidas, renovadas ou substituídas. 
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Figura 3. 2 – Adaptação do ciclo dos 5 passos de melhoria continuada do POOGI11,21,22. 

Apesar destes 5 passos Gupta et al.11 referem que os melhores resultados derivam de três ações: 

• Compreender as interdependências entre e através dos processos que são usados para 

produzir o produto ou serviço. 

• Compreender o impacto destas interdependências e da normal variabilidade do processo na 

performance global. 

• Usar reservas apropriadas de forma a que a performance possa ser previsível e consistente.  

É concordante que qualquer processo, de uma forma geral, pode ser melhorado dados o tempo, 

recursos e esforços suficientes nesse sentido. No entanto, apesar dos 5 passos de focalização ajudarem 

a priorizar os esforços para a melhoria ao focarem-se no gargalo do processo, muitas vezes o mais 

difícil é saber identificar a restrição do mesmo, pois se há situações em que é claramente percetível 

qual a restrição do sistema (essencialmente quando se trata de uma restrição física), noutras tal não 

acontece. É geralmente o caso de restrições políticas que podem estar explícitas ou implícitas e 

parecerem inatingíveis ou até não relacionadas com os sintomas do problema. Em casos de difícil 

perceção de inter-relações recorre-se aos ToC-TP que irão ser explorados mais à frente (capítulo 3.2). 

3.1.3 O sistema drum-buffer-rope (DBR) 

A metodologia DBR ou tambor-pulmão-corda tem o seu nome baseado numa metáfora e as três 

componentes compreendem o seguinte11,21,22: 

• Tambor – é o processo que marca o ritmo de produção do sistema, ou seja, é a principal 

restrição do mesmo. Este recurso processa as ordens de produção do sistema numa sequência 

específica, baseada no prazo de entrega de encomendas aos clientes e na sua capacidade finita18. No 
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entanto, o tambor apenas marca o ritmo de output do sistema quando a restrição é interna e não está 

no mercado. 

• Pulmão – trata-se de inventário de work-in-progress (WIP) estrategicamente posicionado de 

forma a proteger o output do sistema de eventuais variações, ou seja, protege a restrição do sistema 

de disrupções que ocorram a montante e que atrasem os recursos de chegar ao processo em questão, 

ou como definido por Schragenheim & Ronen27, assegura que os recursos agendados estejam onde 

precisam de estar no momento em que têm de estar. É definido em termos de tempo, e como tal a 

quantidade de inventário WIP no sistema é uma representação física da proteção alocada a um recurso 

crítico em unidades de tempo.  

• Corda – é o mecanismo de feedback usado para controlar o momento de libertação de material 

de acordo com o ritmo de produção na restrição. Quando a restrição acaba de processar uma unidade, 

outra unidade é libertada para o sistema de produção. 

Gupta et al.11 referem que para implementar com sucesso um sistema DBR são necessários 3 

fatores: 

1. Que os gestores de processo estejam envolvidos ativamente no mesmo. 

2. Vale a pena despender de uma quantidade de tempo significativa a desenvolver regras de 

agendamento para o tambor, usando para tal a simulação. 

3. Durante o período de transição poderão ser necessários alguns ajustamentos e mudanças. 

3.2 ToC Thinking Processes 

A maior componente da ToC, que envolve todas as outras componentes da metodologia, são os 

ToC-TP, um conjunto de árvores lógicas que nos dão um mapa para a mudança, pois guiam o utilizador 

através da estruturação dos processos de decisão para identificação do problema, construção de 

soluções, identificação de barreiras a ultrapassar e implementação dessas soluções4.  

Como já foi referido anteriormente, os 5 passos de focalização são uma forma simples e eficaz de 

abordar a melhoria continuada e a resolução de problemas. No entanto, tal só é evidenciado quando 

o problema é claro e facilmente identificável. Há que ter em consideração que em muitas situações, 

essencialmente no caso de restrições políticas, tal não acontece, e é nesses casos que os ToC-TP 

revelam a sua maior utilidade, pois auxiliam o utilizador no diagnóstico dos principais problemas ao 

focarem-se nos fatores que impedem o sistema de atingir o seu objetivo.  

Segundo Goldratt28 há que começar por três decisões genéricas: 

1. Decidir o que mudar. 

2. Decidir para o que mudar. 

3. Decidir como causar a mudança. 

Cristóvão29 coloca estas 3 decisões a tomar na forma de questões às quais se tem de responder:  
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1. Melhorar o quê? 

2. Melhorar para o quê? 

3. Como provocar a melhoria? 

Relativamente à primeira decisão, qualquer organização num ambiente real é sobrecarregada 

com problemas e/ou oportunidades que necessitam da atenção da gestão e de ações corretivas. 

Contudo, há uma limitação de tempo e recursos que fazem com que seja difícil atuar sobre todos estes 

problemas e oportunidades. Daí que o gestor tenha de perceber quais os principais problemas sob os 

quais atuar, que resultem efetivamente em melhorias. Quanto ao segundo passo, uma vez que os 

problemas tenham sido identificados, há que encontrar uma solução para os mesmos. Por fim, e talvez 

o passo mais difícil, há que mover esforços no sentido de provocar a mudança. Isto envolve tempo, 

recursos, capital, e muitas vezes o mais difícil, a aceitação por parte das pessoas na organização (pois 

o que o que poderá acontecer é uma resistência emocional da sua parte)11.  

As 3 questões poderão ser respondidas através da construção das árvores lógicas: árvore da 

realidade atual (current reality tree, CRT), árvore da realidade futura (future reality tree, FRT), árvore 

de resolução de conflitos ou nuvem evaporante (evaporating cloud, EC), árvore de pré-requisitos pre-

requisite tree, PRT) e a árvore de transição (transition tree, TT). Três destas árvores (CRT, FRT e TT) são 

árvores de causa-efeito, seguindo uma lógica de causa suficiente, que pode ser de três tipos:  

• A é suficiente para causar C. 

• Se A e B ocorrerem em conjunto então serão suficientes para causar C. 

• Ambas A e B (separadamente) contribuem para C, e a sua combinação é suficiente para causar C. 

As outras duas árvores (EC e PRT) são árvores cujas relações têm por base condições necessárias, 

seguindo uma lógica do tipo: para que tenha A tenho de ter B.  

Estas foram as 5 árvores originalmente pensadas por Goldratt. No entanto, mais tarde, este teve 

a ideia de uma sexta árvore ou mapa, o mapa dos objetivos intermédio (IO Map) no qual acabou por 

não se debruçar muito. Foi Dettmer30 que considerou esta árvore não só extremamente útil mas 

também imprescindível ao sucesso dos ToC-TP, tendo desenvolvido esta ferramenta, que mais 

recentemente se passou a chamar Goal Tree (GT) ou árvore de objetivos. Com esta nova árvore surge 

também uma quarta questão genérica: “Qual o objetivo desejado?”, tendo surgido porque foi 

percebido que muitas vezes a própria definição do objetivo não era clara ou evidente, servindo esta 

árvore como uma forte alicerce à construção das restantes árvores lógicas.  

A Tabela 3.1 mostra como as questões colocadas se relacionam com as árvores lógicas 

mencionadas, as quais estarão no foco deste subcapítulo, uma vez que para cada questão colocada 

existem árvores que ajudam a responder à mesma.  
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Tabela 3. 1 – Como as árvores lógicas se relacionam com as 4 questões para a mudança31. 

Estado da mudança Árvore lógica aplicável 

Qual o objetivo desejado? IO Map/GT 

O que mudar? CRT 

Para o que mudar? EC, FRT 

Como causar a mudança? PRT, TT 

 

3.2.1 Goal tree (GT) 

A GT é um “destination finder”, uma forma de simplificar os ToC-TP com o fim em mente, sendo 

portanto um ponto de começo natural a todo este processo de análise31. Sproull32 acredita que a GT é 

uma excelente ferramenta de foco para melhor demonstrar porque é que uma organização não está 

a atingir o seu objetivo, e realça que, como diz Dettmer33, tem a vantagem de uma melhor integração 

do resto das ferramentas dos ToC-TP, acelerando assim a execução de árvores como a CRT, FRT e EC.  

Trata-se de uma representação gráfica do objetivo de um sistema, relacionando-o com os fatores 

críticos de sucesso (FCS) e as condições necessárias (CN) para atingir os FCS. Os FCS são requisitos da 

mais alta importância de serem cumpridos para que o sistema atinja o seu objetivo; as CN encontram-

se um nível abaixo e são escritas como atividades que têm de ser completadas para que os FCS possam 

ser cumpridos, sendo a verdadeira diferença entre estas o grau de especificidade31. Estes elementos 

são ordenados segundo uma hierarquia (Figura 3.3) estabelecendo uma lógica de condição necessária. 

Uma árvore ou mapa bem contruído apresenta de uma forma racional e não emocional requerimentos 

não negociáveis que um sistema deve satisfazer de forma a atingir o seu objetivo. 

 

Figura 3. 3 – Adaptação do mapa de objetivos intermédios ou goal tree, sendo FCS os fatores críticos de sucesso e CN as 
condições necessárias32. 

Sproull32 acrescenta que caso não haja tempo de uma análise por ToC-TP na totalidade (isto é, 

com a construção das restantes árvores lógicas), a GT poderá ser usada por si só para fazer uma análise 

do sistema, recorrendo a um código de cores (verde, amarelo e vermelho) que identificam cada 

entidade da árvore na realidade em que se encontram em termos de cumprimento (vermelho caso 
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não se verifique, verde caso contrário e amarelo caso se verifique parcialmente). A partir daí, através 

da observação das cores é possível discutir quais as áreas onde é mais crucial e benéfico melhorar. No 

entanto, no âmbito deste trabalho será feita uma análise usando as várias ferramentas dos ToC-TP, 

pelo que não se usará o código de cores mencionado. 

3.2.2 Árvore da realidade atual (CRT) 

A CRT é uma estrutura lógica desenhada para captar o estado real ou atual de um dado sistema 

em termos de problemas ou efeitos negativos. Reflete a cadeia mais provável de causa-efeitos dado 

um conjunto específico de circunstâncias, e procura estas ligações causa-efeito entre indicações 

visíveis das condições do sistema e as causas que as originam, pois muitas vezes tem-se noção dos 

problemas (efeitos) que existem no sistema, mas não se tem conhecimento ou noção das suas causas 

ou da relação entre si. A CRT é usada para identificar os core problems ou causas raiz, ao listar e 

relacionar todos os efeitos indesejáveis (Undesirable Effect, UDEs). Antes de abordar a questão da CRT 

e da sua construção é, então, necessário definir o que são core problems, causas raiz e UDEs.  

Qualquer efeito organizacional que desvie a organização do seu objetivo, que viole um FCS ou CN, 

ou desvie as medidas de performance negativamente é considerado um UDE34. Observa-se que os 

vários efeitos indesejáveis podem ser ligados entre si em várias camadas sucessivas de relações causa-

efeito, e que em última análise, na maioria das situações pode ser identificado um core problem que 

leva aos UDEs. Se conseguirmos identificar este core problem e resolver a sua causa, a maioria dos 

efeitos indesejáveis desaparece34,11. Goldratt considera que se formos longe o suficiente conseguimos 

encontrar esse core problem, um problema que está na base de todos os outros problemas e UDEs do 

sistema. No entanto, Dettmer35 defende que o core problem definido por Goldratt é, por vezes, 

bastante vago e genérico e muitas vezes difícil ou impossível de resolver (pois pode cair fora da zona 

de controlo ou esfera de influência). Este autor introduz o conceito de causa raiz crítica como a causa 

mais abaixo numa cadeia de causa-efeito sobre a qual temos a capacidade de causar uma rutura, ou 

seja, de resolver, e acrescenta que poderão existir várias causas raiz (sendo geralmente a norma). Este 

autor introduz ainda a regra dos 70% que diz que uma causa raiz será responsável por pelo menos 70% 

dos UDEs verificados.  O objetivo primário da CRT passa então por trabalhar para trás a partir dos UDEs 

usando as relações causa-efeito, de forma a identificar as causas raiz que caiam dentro da zona de 

controlo do sistema, ou pelo menos dentro da esfera de influência, e que corrigidas terão maior 

impacto na melhoria do sistema. 

Resumindo, a CRT é uma ferramenta lógica de grande valor que ajuda a filtrar os importantes 

“poucos” dos insignificantes “muitos”. Ao revelar e examinar a ordem intrínseca implícita das 

entidades referidas usando causa-efeito, ganhamos a possibilidade de34: 

• Distinguir os factos da ficção sem passar muito tempo a recolher dados. 
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• Focar nos problemas raiz em vez de nos múltiplos sintomas. 

• Comunicar sucintamente aos outros as situações atuais e anteriores. 

3.2.3 Nuvens evaporantes (EC) 

As EC, também chamadas de diagramas de resolução de conflitos, ou diagrama de conflitos, são 

estruturas baseadas em condições necessárias para verbalizar e resolver conflitos (dilemas), 

fundamentalmente as causas raiz encontradas usando a CRT.  

A resolução de problemas (sendo um problema algo que nos impede de atingir o nosso objetivo) 

não é fácil. Muitas vezes estes até são conhecidos mas não se sabe como os resolver, geralmente 

devido à existência de conflitos que envolvem um compromisso de várias partes. Para além disso, é 

frequente os compromissos acabarem por resultar em situações perda-perda para as partes 

envolvidas, sem nenhum lado atingir o que realmente pretendia e sem se resolver o problema mas, ao 

invés, fazer com que este persista34.  

Um conflito encontra-se geralmente escondido entre pressupostos que, caso se verifique serem 

inválidos ou se tornem inválidos devido a ações tomadas, o conflito evapora-se como uma nuvem (daí 

o nome destes diagramas)11. Faz então sentido quebrar os pressupostos e procurar novas ideias ou 

ações desenvolvidas para a resolução do conflito (injeções) que criem uma situação de ganho-ganho, 

sem compromissos. 

Sproull34 refere que ao rejeitar a tendência de comprometer o objetivo estabelecido, ganha-se a 

habilidade de: 

• Estabelecer objetivos baseados no que é pretendido/necessário, em vez daquilo que parece 

ser visto como possível no momento. 

• Desafiar pressupostos vitais que sustenham o conflito. 

• Encontrar ideias não paradigmáticas que aumentem a probabilidade de atingir o objetivo.  

Uma EC permite então uma verbalização concisa de um problema, ajudando a revelar os 

pressupostos que são feitos e que, apesar de aceites como válidos, são na verdade questionáveis e 

sujeitos a invalidação, e para além disso facilita a geração de novas ideias inovadoras. Apresenta os 

dois lados de um conflito ou dilema em que cada lado do conflito é normalmente referido como um 

ramo, sendo que há um ramo a representar um lado do conflito e outro a representar o outro lado, e 

cada um é válido para a pessoa ou grupo que o apresenta34. 

3.2.4 Árvores da realidade futura (FRT) 

A FRT é uma estrutura lógica de causa suficiente usada para validar ideias e prever como é que 

estas afetariam a realidade, mais concretamente, se produziriam os efeitos desejados. É uma 

expressão de uma realidade que ainda não existe e que usa, visualmente, uma relação causa-efeito 
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entre mudanças que se façam ao sistema para simular como é que este reagiria, podendo testar-se 

um número ilimitado de injeções antes de despender recursos como tempo, dinheiro e energia a 

implementá-las. Passa primeiro por validar a injeção selecionada e verificar se esta levaria ao resultado 

desejado, e posteriormente usa quaisquer potenciais problemas (efeitos negativos) para melhorar a 

ideia ou tomar medidas que neutralizem estes efeitos. 

Sproull34 diz que a FRT se baseia em três pressupostos: 

• É melhor saber o que a ideia implica antes de agir a seu favor. 

• O futuro é previsível ao ponto de causalidades atuais serem compreendidas.  

• Os efeitos secundários negativos, se forem determinados antes da implementação da ideia, 

providenciam uma forma de a melhorar.  

 

3.2.5 Árvore de pré-requisitos (PRT) e árvore de transição (TT).  

As duas últimas árvores lógicas são a PRT e a TT. Estas serão descritas brevemente pois não serão 

utilizadas no decorrer deste trabalho, pelo que a sua menção será apenas de um ponto de vista teórico 

no presente capítulo, uma vez que são parte integrante dos ToC-TP.  

As PRT (Figura 3.4) são árvores cuja lógica é baseada em condições necessárias e que permitem 

dissecar sistematicamente as maiores tarefas do processo de melhoria em segmentos mais pequenos, 

os objetivos intermédios. Cada objetivo é determinado como uma condição necessária para 

ultrapassar os obstáculos previamente conhecidos. Uma vez identificados, os objetivos intermédios 

são sequenciados numa ordem intrínseca de forma a considerar as dependências temporais que 

existem entre eles, sendo que a PRT final apresenta uma sequência temporal para os objetivos 

intermédios que têm de ser cumpridos, e os obstáculos que se pretendem ultrapassar34. 
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Figura 3. 4 – Árvore dos pré-requisitos (PRT) 31. 

Após a construção da PRT e a definição de objetivos intermédios, a TT providencia os passos 

necessários para o cumprimento de tais objetivos, ou seja, pode ser um plano de mini-implementação 

para objetivos específicos do plano de todos os objetivos a cumprir. É uma árvore cuja lógica é de causa 

suficiente e cujo objetivo primário é permitir focar a atenção, não tanto no que se planeia fazer, mas 

no que se pretende cumprir quando se determinam e comunicam as ações necessárias34.  

O conceito original (Figura 3.5a) desenvolvido por Goldratt era bifásico: primeiro eram 

determinados e neutralizados os obstáculos que afetavam a mudança e em segundo eram 

identificadas passo por passo as ações requeridas para implementar as injeções. No entanto verifica-

se que não há assim tantos verdadeiros obstáculos à sua implementação pelo que as TT eram raras; 

contudo, há muito mais no que respeita à implementação do que apenas a remoção de obstáculos, 

pelo que estas árvores podiam ser detalhadas, especialmente quando se tratavam de injeções 

complexas. Mais tarde Goldratt decidiu que uma TT pode também ter o propósito de indicar a 

racionalidade de cada ação particular requerida num certo ponto do processo. Com a adição deste 

raciocínio há uma abordagem à questão da motivação das pessoas em completar a TT (Figura 3.5b).  
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Figura 3. 5 – Árvore de transição original (a) e modificada (b)31. 
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Capítulo 4 – Metodologia: estruturação 

geral dos ToC-TP e aplicação ao caso JMF  

4.1 Categorias de Reserva Legítima (CLR) 

As CLR são a base na qual a lógica, especialmente a lógica dos ToC-TP, é contruída. São uma série 

de 8 regras que regem a aceitabilidade das relações usadas nas árvores e a sua compreensão é 

absolutamente essencial para o sucesso na utilização das árvores lógicas34. As CLR permitem escrutinar 

e verificar a validade das árvores lógicas e serão utilizadas no decorrer do processo de construção das 

árvores. Existem oito CLR que são: 

1. Clareza – garantir que as palavras usadas nas diferentes entidades são compreendidas por 

todos, conseguem expressar de forma clara a ideia apresentada e há uma relação clara 

entre a causa e efeito que está a ser introduzida. 

2. Existência de entidade – aquando da construção das entidades, garantir que o texto é uma 

frase completa e que a ideia contida na mesma é válida e legítima. Normalmente há 

evidências que demonstram esta validade.  

3. Existência de causalidade – a relação de causa-efeito tem de realmente existir e não deve 

haver margem de dúvida da mesma. 

4. Insuficiência de causa – por vezes é necessária mais que uma causa para criar o efeito 

previsto, pelo que é necessário garantir que foram identificadas todas as causas 

dependentes que contribuem para o efeito em questão. 

5. Causa adicional – é possível que duas causas completamente distintas resultem no mesmo 

efeito, pelo que sempre que se observa um efeito há que considerar todas as causas 

independentes. 

6. Reversão causa-efeito – não confundir/trocar efeitos com causas. 

7. Efeito previsto – a sua função primária é fortalecer ou quebrar uma hipótese proposta, 

sendo usado para testar a validade de entidades de relações causais. É usada para gerar 

um foco na procura de efeitos válidos que tenham de ser gerados da existência da 

causalidade ou da entidade caso assim o sejam.  

8. Tautologia – por vezes referido como lógica circular, pois ocorre quando o efeito é dado 

como o motivo para a existência da causa. Neste caso há que considerar outras alternativas 

e não tomar o efeito como única prova inequívoca que a causa existe.  
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4.2 Construção da Goal Tree 

A construção da GT pressupõe os seguintes passos: 

1. Definir o sistema - determinar quais a fronteiras, esfera de influência e zona de controlo. 

2. Determinar o objetivo do sistema. 

3. Determinar os FCS. 

4. Determinar as CN chave. 

5. Arranjar hierarquicamente os componentes da árvore – garantir que as setas apontam 

para cima, uma vez que a árvore se lê de cima para baixo numa lógica de “para ter ... 

temos de ter...”. 

6. Ligar o objetivo aos FCS e estes às respetivas CN. 

7. Verificar as ligações. 

8. Submeter a árvore a um escrutínio exterior por parte de elementos da empresa que não 

tenham participado na execução da GT (de preferência de diferentes departamentos e 

influências, pois estes terão diferentes perspetivas acerca do objetivo ou o do que deveria 

ser feito para o atingir). 

O primeiro passo antes de se começar a construir uma GT é então definir as fronteiras do sistema, 

de forma a determinar quais os elementos que estão dentro e fora do mesmo. De seguida identifica-

se a zona de controlo e a esfera de influência (Figura 4.1). Problemas que caiam dentro da zona de 

controlo são melhor resolvidos pela gestão dessa zona. Os que caiem dentro da esfera de influência já 

podem ser mais difíceis de abordar, e fora disso pode não se ter qualquer impacto, uma vez que o 

gestor não tem influência nas decisões. 

 

Figura 4. 1– Representação esquemática dos limites do sistema e da respetiva zona de controlo e esfera de 

influência. 

A zona de controlo, colocando de uma forma simples, inclui tudo o que dentro do sistema temos 

autoridade unilateral de mudar, ou seja, podemos mudar por nós próprios. A esfera de influência é um 

perímetro arbitrário que engloba os aspetos que podemos influenciar até um certo nível, mesmo que 

não tenhamos o controlo unilateral sobre eles. É, portanto, substancialmente maior que a zona de 
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controlo. Por fim há o ambiente externo que é composto por alguns elementos sobre os quais temos 

alguma influência e muitos sobre os quais não temos qualquer tipo de influência. Ao saber que 

elementos externos podem ser influenciados, tem-se uma ideia da dificuldade que será influenciá-los 

e o que deve ser feito para melhorar a situação atual. Ao saber sobre que elementos não temos 

qualquer tipo de influência imediata, é possível identificar obstáculos à volta dos quais se terá de 

trabalhar31.  

No caso de estudo JMF o sistema foi relativamente fácil de definir uma vez que este trabalho foi 

integrado em dois departamentos da empresa, o DOP/DEV. Como tal, a zona de controlo engloba todas 

as operações e decisões realizadas ao encargo unicamente destes departamentos. Já a esfera de 

influência engloba os restantes departamentos da JMF, bem como a gestão de topo. Os fornecedores 

e o mercado são partes do sistema que já se encontram fora da esfera de influência.  

As etapas seguintes foram realizadas cíclica e frequentemente, uma vez que vários esboços da GT 

foram feitos. À medida que se ia definindo um objetivo, ou aprimorando a definição deste, eram 

definidos os FCS e CN e a árvore construída era escrutinada pelo diretor de operações e orientador 

deste projeto, que criticava e propunha sugestões de melhoria para a mesma. Neste trabalho o 

escrutínio (oitava etapa) foi feito por parte de três pessoas, o diretor de operações, a responsável da 

produção e o responsável da manutenção. 

Cada vez que era alterado/aprimorado o objetivo eram também alterados/aprimorados os FCS e 

CN. De forma a que a árvore estivesse completa era necessário que os FCS abordassem os cinco Ms, 

vulgarmente usados no diagrama de Ishikawa 1 : máquinas (equipamento/processos), materiais 

(fornecedores), men (RH), métodos e meio ambiente, sendo que o meio ambiente no caso em estudo 

foi englobado nos métodos, havendo a condição de que este estivesse de acordo com os sistemas QSA 

(qualidade, segurança e ambiente). Foi, portanto, com base neste cinco Ms que foram determinados 

os FCS, a partir dos quais foi possível estabelecer as CN. 

As GT esboçadas ao longo do projeto encontram-se no Anexo I e a versão final está enquadrada 

na discussão (Capítulo 5.1). 

4.3 Construção da Árvore da Realidade Atual 

A CRT é uma árvore que usa uma lógica de causa suficiente. É, portanto, lida na forma “se... 

então...”, ou mais concretamente e olhando para a figura, “se entidade que está na base na seta, então 

entidade que está na ponta da seta”. A seta representa assim uma conexão lógica que significa que a 

entidade que está na sua base é suficiente para causar a existência da que está na ponta.  

                                                 
1 Os diagramas de Ishikawa, também chamados diagramas causa-efeito ou espinha de peixe, são uma ferramenta 
da metodologia 6S que identifica as causas possíveis para um efeito ou problema, ajudando na estruturação do 
mesmo. 
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Para além das setas há, como se pode verificar, vários elementos com diferentes simbologias: as 

entidades, que são constatações lógicas, e os instrumentos de ligação (dentro dos quais se inserem as 

setas). As constatações lógicas (Figura 4.2a) integram os retângulos que no caso das CRT são sempre 

de vértices arredondados e podem ser uma causa, um efeito ou ambos. Os efeitos que são indesejados 

são sempre realçados através de estrelas, asteriscos ou sombras. Os elementos de ligação integram as 

setas, as elipses, os “MAG” e os “OU” de exclusão (Figura 4.2b).  

 

Figura 4. 2– a) Elementos de constatação lógica: entidades, sendo a de cima indicadora de um efeito indesejável. b) 

elementos de ligação: (por ordem descendente) seta, elipse, “MAG” e “OU” de exclusão. 

As elipses têm como função englobar causas de dependência mútua para produzir o efeito em 

questão. A ausência de alguma das causas cuja seta passa pela elipse é suficiente para que o efeito 

seja eliminado, destruindo-se assim a relação causa-efeito. Dettmer31 faz uma distinção entre causas 

independentes e causas contribuintes: as primeiras são entidades suficientes para que por si só 

produzam o efeito, enquanto que as segundas são um ou mais fatores que não conseguem produzir o 

efeito por si só, mas que em conjunto sim. São estas últimas, as causas contribuintes, que requerem 

uma elipse que as ligue. 

Os “MAG” são amplificadores, usados quando duas ou mais causas independentes existem ao 

mesmo tempo contribuindo para o mesmo efeito. Neste caso, apesar de independentes, estas causas 

contribuem aumentando a magnitude do efeito, quer seja igualmente ou não, e caso se pretenda 

eliminar o efeito não basta eliminar uma das causas, pois o efeito permanecerá ainda que menos 

acentuado; é necessário neutralizar ou eliminá-las a todas. São aqui distinguidos dois tipos de efeitos: 

zero-ou-um e gradual. No primeiro não há outra hipótese senão eliminar o efeito por completo e todas 

as causas independentes que o originam. Já no segundo, é possível não o eliminar por completo, mas 

apenas parte das causas que estão na sua origem, provocando assim uma diminuição da intensidade 

da disrupção por ele causada até níveis toleráveis; tal pode ser o necessário, especialmente em casos 

em que resolver a causa do efeito é de extrema dificuldade31. 

Por fim há os “OU” de exclusão, que são usados geralmente (ainda que não exclusivamente) 

quando há efeitos do tipo zero-ou-um. Tal como indica, este elemento é usado quando há múltiplas 

causas independentes para um efeito, mas que são mutuamente exclusivas a nível operativo. De notar 
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que este efeito pode ser usado em casos onde existem múltiplas causas para um mesmo efeito, ou, 

pelo contrário, quando uma causa pode originar múltiplos efeitos distintos31.  

Um conceito a referir também são os loops de reforço negativo. Estes são definidos como um 

efeito indesejável que é ligado retroativamente em direção a uma das suas causas, eventualmente 

combinado com outro elemento ou com uma entidade subsequente, fazendo com o efeito desejado 

original seja ampliado. 

A Figura 4.3 mostra uma CRT com os diferentes elementos mencionados. 

 

Figura 4. 3-  Exemplo de uma CRT31. 

Tendo sido apresentada a simbologia presente na CRT, seguem-se os passos de construção31: 

1. Definir o sistema a ser analisado. 

2. Determinar os efeitos indesejáveis, UDEs. 

3. Determinar os dois primeiros níveis de causalidade – a CRT será contruída como um 

número de clusters que culminam num UDE, pelo que quando os clusters estiverem 

completos serão ligados para formar uma árvore. O primeiro passo destes clusters será 

encontrar os dois primeiros graus de causalidade que levam imediatamente ao UDE. 

4. Começar a CRT – começar a traçar setas entre os clusters. 

5. Melhorar a lógica dos clusters iniciais – olhar para cada um individualmente e aferir sobre 

a relação lógica que se estabeleceu. 
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6. Identificar possíveis causas adicionais. 

7. Procurar por conexões laterais – após a verificação de cada cluster individualmente, 

verificar que possíveis conexões possam haver entre os clusters. 

8. Contruir a rede de causa-efeitos no sentido descendente. 

9. Escrutinar toda a CRT. 

10. Decidir que causa raiz crítica “atacar”.  

O primeiro passo da construção da CRT tinha já sido realizado, uma vez que esta foi antecedida 

pela GT. Como tal começou-se por determinar os UDEs, que uma vez construída a GT foram bastante 

mais fáceis de encontrar pois bastou refletir um pouco nas entidades desta e perceber se algo não se 

verificava (através de medidas/índices, testemunhos ou outras evidências). Para além disso foram 

acrescentados à lista efeitos que se tivessem observado no decorrer do estágio e que não fossem 

obviamente concluídos através da GT, obtendo-se uma lista preliminar de UDEs.  

A lista de UDEs foi depois discutida com os responsáveis da produção e da manutenção 

respetivamente, que não só opinaram acerca dos mesmos, como tentaram responder à questão do 

porquê da sua existência, andando para trás nos motivos que culminam no efeito indesejável. Os 

transcritos/apontamentos resultantes destas reuniões constam do Anexo II. Com as informações 

recolhidas das entrevistas foi possível escrever entidades intermédias que relacionam os UDEs, e 

consequentemente relacionar por alto os próprios UDEs num apanhado geral que consta também do 

anexo referido.  

Iniciou-se então a terceira etapa da construção da CRT, tendo-se recorrido a post-its para tal. Em 

cada post-it foi escrito um UDE (cinzento) ou um efeito intermédio (amarelo) e estes foram afixados 

em clusters de UDEs e efeitos, como pode ser verificado pela Figura 4.4. 

 

Figura 4. 4 – Terceira etapa da construção da CRT: clusters de UDEs e das entidades intermédias mais próximas. 
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Foi feita uma árvore auxiliar mais pequena (Figura 4.5a) onde apenas constavam os UDEs, para 

que estes fossem organizados mais facilmente através da informação já previamente obtida e dos 

clusters feitos. A partir desta, os clusters foram organizados segundo uma ordem de proximidade ao 

objetivo (ou à dificuldade em cumpri-lo) e de acordo com as ligações estabelecidas. Foram revistos os 

efeitos intermédios e realizadas as etapas 4, 5, 6 e 7. A sexta etapa é feita quando a seta entre dois 

efeitos é demasiado longa, querendo isto dizer que a relação entre os mesmos não é óbvia, havendo 

a necessidade de se especificarem efeitos intermédios que relacionem os primeiros. Estes efeitos 

foram escritos em post-its amarelos também, mas destacados com um círculo rosa. 

Após todas as conexões estarem estabelecidas, a oitava etapa foi realizada na árvore auxiliar 

(Figura 4.5b) com base na CRT completa, tendo-se revisto mais uma vez todas as ligações (nona etapa) 

por comparação das duas árvores. A CRT completa (Figura 4.6) foi depois refeita e reorganizada com 

base nesta última e mais uma vez escrutinada, sendo acrescentados mais alguns efeitos intermédios. 

A versão final da CRT é apresentada e discutida no capítulo 5.2, e a CRT auxiliar bem como a versão 

inicial podem ser encontradas no Anexo III, Figuras A5 e A6 respetivamente. 

 

Figura 4. 5 – Árvore auxiliar à construção da CRT, tendo cada post-it um UDE: a) versão inicial apenas com 

colocação dos UDEs de acordo com a sua proximidade ao objetivo; b) versão final, após ligações entre os UDEs. 



 32 

 

Figura 4. 6 – CRT final, com as ligações entre UDEs e efeitos intermédios, sendo que os post-its cinzentos contêm 

um UDE cada e os amarelos os efeitos intermédios. Os post-its amarelos marcados com um círculo rosa são os efeitos 

que equivalem a causas adicionais.  

4.4 Construção das Nuvens Evaporantes 

Uma EC (Figura 4.7) tem uma simbologia própria que compreende entidades e elementos de 

ligação. As entidades dizem respeito ao objetivo, requisitos e pré-requisitos e, por serem constatações 

lógicas, representam-se como retângulos de vértices arredondados. Existem também retângulos de 

vértices agudos que indicam injeções, i.e., ideias ou ações desenvolvidas para a resolução do conflito. 

Quanto aos elementos de ligação consistem nas setas direitas, setas com um zig-zag e setas curvas. As 

primeiras ligam os pré-requisitos, requisitos e objetivo e representam condições necessárias, ou seja, 

indicam a presença implícita de um pressuposto. As segundas são setas que indicam a presença de um 

conflito e encontram-se a ligar dois pré-requisitos. As últimas representam a implementação da 

injeção que funciona como bypass ao pressuposto invalidado. 

 

Figura 4. 7 - Adaptação de um exemplo generalizado de uma árvore evaporante24. 
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Uma injeção (Figura 4.7) é uma maneira alternativa (uma ação ou condição) de chegar à entidade 

da ponta da seta sem ter de realizar a entidade que está na sua base. É basicamente um bypass a um 

pressuposto. Os pressupostos, quando inválidos são claramente identificáveis pois apontam para 

formas de satisfazer os requisitos sem precisarem de pré-requisitos. Mas quando todos os 

pressupostos parecem válidos há que encontrar uma forma de substituir o pré-requisito apesar da sua 

validade. Independentemente disto, em ambos os casos ao fazer uma injeção preserva-se os 

requisitos, conseguindo na mesma a substituição de um pressuposto ou dos dois.  

Para a construção de uma EC Sproull34 sugere 4 passos: 

1. Identificar um cenário em que se saiba ou suspeite que um conflito está a impedir o 

cumprimento do objetivo. 

2. Verbalizar o dilema de forma concisa – identificar o objetivo, requisitos e pré-requisitos 

do conflito e avaliar a relação que se estabeleceu entre estes (aferir quanto à sua 

legitimidade).  

3. Encontrar pressupostos que suportem a existência do dilema e avaliá-los, pois, muitas 

vezes toma-se como absoluto e imutável algo que não o é. 

4. Gerar ideias inovadoras (injeções) e selecionar as melhores. 

O primeiro passo foi relativamente fácil uma vez que a construção prévia da GT e da CRT 

evidenciam os cenários onde há conflitos. Após selecionados os UDEs a trabalhar, fez-se uma EC para 

cada um (ao caso, duas). 

Após a identificação destes cenários passou-se ao segundo passo, onde se começou por indicar o 

objetivo que já havia sido definido aquando da realização da GT. O primeiro pré-requisito das ECs é 

precisamente o UDE, uma vez que a sua existência apenas é sustentada pela existência de um conflito, 

caso contrário seriam apenas eliminados. Em oposição temos o contrário, que pode ser visto como o 

efeito desejável naquela circunstância. Após estabelecidos os pré-requisitos há que pensar no porquê 

de existirem, quais os motivos que fazem com que estes vão de encontro ao objetivo, estabelecendo-

se os requisitos. Relembre-se que as ECs são árvores de condição necessária, sendo lidas na forma 

“para ter A tenho de ter B”, lógica que facilita a determinação de requisitos que sustentem o objetivo 

e que sejam sustentadas pelos pré-requisitos. 

O terceiro passo consiste na verbalização de pressupostos, tendo-se tentado encontrar três para 

cada ligação direta (as setas) na forma “para ter X tenho de ter Y porque...” e entre os dois pré-

requisitos na forma “D e D’ estão em conflito porque...”. Apesar de não haver ligação direta nas 

relações cruzadas entre requisito e pré-requisito, tentou-se encontrar 3 argumentos que suportassem 

a incompatibilidade destas entidades; isto foi feito apenas de forma a confirmar se a lógica expressa 

na árvore estava bem estabelecida. Esta lógica foi afinada até se obter a versão final. 
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Após a árvore estar bem estruturada foram analisados os diferentes pressupostos, alguns dos 

quais foram invalidados gerando a formulação de injeções.  

As ECs constam do Capítulo 5.3, onde são também discutidos os pressupostos e analisadas as 

injeções. 

4.5 Construção da Árvore da Realidade Futura 

A simbologia da FRT (Figura 4.8) é semelhante à da CRT (Figura 4.3) mas neste caso os efeitos a 

que correspondem as caixas marcadas com sombras, asteriscos, etc., não se referem a efeitos 

indesejáveis (UDEs) mas efeitos desejáveis (Desirable Effect, DE) também. O único símbolo novo 

relativamente à CRT é a representação de injeções, através de retângulos de vértices agudos, como já 

foram vistas nas ECs (Figura 4.7). Relembrando que a FRT é uma simulação do futuro, as injeções 

tornam-se as variáveis que se podem alterar para ver os diferentes resultados. Estas derivam não só 

da EC que geralmente precede uma FRT, mas podem também surgir no seguimento da construção de 

uma FRT e das várias simulações que vão sendo testadas.  

Com a FRT surgem os loops de reforço positivo. Contrariamente à CRT estes são definidos como 

um efeito desejável que fazendo com o efeito desejado original seja ampliado reforça a estabilidade 

da nova realidade e ajuda a mantê-la. 

Os ramais negativos (Negative Branches Reservations, NBR) são outra ferramenta bastante 

importante da FRT, que surgem quando ao considerar uma injeção se geram resultados indesejáveis. 

Os NBRs expõem estes resultados indesejáveis e é possível usá-los para perceber em que ponto é que 

a cadeia de causa-efeito se tornou problemática. De facto, estes ramais constituem uma ferramenta 

tão importante que por vezes podem ser usados por si só, sem a necessidade de se completar a FRT. 

Se se decidir atuar de acordo com a injeção que gera os resultados indesejáveis, estes ramais ajudarão 

a encontrar formas de minimizar ou eliminar as consequências negativas. Quando se encontra uma 

ligação (pressuposto) entre entidades negativas e neutras há que agir no sentido de neutralizar estes 

ramais, criando ou aplicando estas injeções nesse ponto de forma a neutralizar ou eliminar os efeitos 

indesejáveis. 

Os passos para contruir uma FRT são31: 

1. Reunir a informação necessária proveniente da construção das árvores lógicas anteriores; 

2. Formular os efeitos desejáveis (DEs); 

3. Adicionar as injeções e os requisitos provenientes das EC, ligando-os aos efeitos desejáveis 

(DEs); 

4. Preencher os vazios, ou seja, completar a FRT começando por baixo, i.e., começando com as 

injeções primárias em baixo e construindo no sentido ascendente em direção aos efeitos desejáveis 

(DEs); 
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5. Contruir os loops de reforço positivo; 

6. Procurar por ramos negativos (NBRs); 

7. Neutralizar os NBRs; 

8. Incorporar as injeções e eliminar os ramos negativos (clarificar os efeitos); 

9. Escrutinar a FRT.  

 

Figura 4. 8 - Estrutura de uma FRT31. 

Começou por se transformar os UDEs em DEs, recorrendo mais uma vez a post-its cinzentos para 

este efeito, semelhante ao que foi feito para a CRT, tendo-se organizado os mesmos segundo a 

estrutura da CRT. 

Foram adicionadas as injeções encontradas após a construção das ECs e ligadas aos respetivos 

DEs, bem como algumas medidas de melhoria já tomadas pela JMF (em post-its amarelos), tendo-se 

mantido o foco nos UDEs identificados como sendo causas raiz críticas/core problems. Estes UDEs 

foram escrutinados de forma a completar o melhor possível as injeções tomadas e as injeções a tomar.  

Após colocados todos os UDEs e feitas as ligações procurou-se por NBRs, tendo-se feito os 

mesmos à parte de forma a simplificar a FRT e indicando injeções para os neutralizar. 

Por fim foram incorporadas na FRT as injeções que derivaram da neutralização dos NBRs e esta 

foi mais uma vez escrutinada. 
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Capítulo 5 – Discussão 

5.1 A Goal Tree 

O objetivo, os FCS e os CN da GT foram encontradas após uma análise cíclica na qual estes eram 

escrutinados e melhorados até se obter a versão final e mais adequada. Os primeiros objetivos a serem 

esboçados foram:  

• Elevada produtividade e eficiência no processo de produção e engarrafamento, 

garantindo a satisfação do cliente. 

• Manter um índice de faturação continuamente elevado e eficiente.  

Estes primeiros objetivos, no entanto, são demasiado generalistas e/ou de saem fora da zona de 

controlo. No primeiro caso o objetivo refletido não considerava os casos de encomendas internas 

(stock) e fazia menção a índices e eficiências e não à produção em si. Já o segundo estava acima do 

objetivo do sistema em estudo, pois considerava os índices de faturação a nível de empresa quando o 

sistema era apenas os dois departamentos mencionados; o objetivo do sistema em estudo é que 

contribui para que a empresa mantenha um índice elevado de faturação. Foi assim indicado que o 

objetivo, cujo foco eram os setores DOP/DEP, deveria ser mais aplicado à produção. Foi assim 

esboçado um objetivo mais concreto, sendo a versão inicial e final respetivamente: 

• Assegurar uma produção que gere quantidade de produtos suficiente para responder às 

encomendas (externas e para stock). 

• Ter uma operação industrial que responda à procura de acordo com o especificado, OTIF 

(on time in full, i.e., 100% a tempo, completas) ao menor custo (orçamentado). 

Este último objetivo já tem em consideração, implicitamente, a resposta às encomendas internas 

e externas (“procura de acordo com o especificado”) e atempadamente (“OTIF”), tendo também em 

consideração que se pretende uma operação que não ultrapasse determinados custos, pretende-se 

sempre produzir ao menor custo possível (o custo orçamentado). 

Após ter sido estabelecido o objetivo definiram-se os FCS englobando os cinco Ms, máquinas 

(equipamento/processos), materiais (fornecedores), men (RH), métodos e meio ambiente (os dois 

últimos incluídos no mesmo FCS), e a partir destes as CN. Estas contribuem diretamente para os FCS, 

não tendo sido feitos mais de três níveis, apesar destas árvores poderem ter até 5 níveis (o esboço 

inicial, Figura A1, Anexo I, tinha 6). Uma vez que neste trabalho se fizeram várias árvores a GT era 

apenas um ponto de partida que serviu como orientação, devendo estar simplificada e concisa e daí 

optar-se por apenas três níveis. A árvore final completa pode ser vista na Figura 5.1.  
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Figura 5. 1 – Versão final (quinta versão) da GT.  
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Há que fazer o reparo de que no caso do FCS 2 incluem-se em “fornecedores” os externos 

(materiais de embalamento e engarrafamento e reagentes), mas também o fornecedor interno, o 

CEN, que fornece o vinho (CN 2.4).  

5.2 A Árvore da Realidade Atual 

A construção da CRT começou com o estabelecimento dos UDEs, concluídos a partir de uma 

reflexão com base na GT e do que no sistema estudado não condizia com a GT: 

1. Níveis de stock elevados com tendência a crescer. 

2. Paragens e avarias, por vezes elevadas, em equipamentos. 

3. Problemas de qualificação (falta de experiência e/ou formação) de pessoas 

(DOP/DEV). 

4. Problemas de qualidade e prazos com fornecedores. 

5. Equipamentos desatualizados face ao estado da arte. 

6. Planeamento complexo com muitas alterações. 

7. Gama complexa de produtos com elevado número de famílias e SKU’s. 

8. Operação não apresenta níveis sustentados de melhoria de performance. 

9. Elevado grau de desmotivação das pessoas. 

10. Falta de recursos para cumprir objetivos (DOP/DEV). 

11. Rotatividade frequente de pessoas (DOP/DEV). 

12. Quebras frequentes em materiais de embalagens e vinhos. 

Os UDEs são bastante autoexplicativos, no entanto há que esclarecer que no UDE 7 gama 

complexa significa uma gama de produtos cujo acabamento (desde a definição do vinho ao 

engarrafamento e ao armazém) requer alguma complexidade, trabalho e mão-de-obra (MO), e o 

elevado número de famílias diz respeito à elevada diversidade de produtos. Há também que 

especificar os principais indicadores de performance que são utilizados ao estabelecer o UDE 8: 

• %Encomendas a tempo = %Serviço (a clientes) 

• %€ faturados por mês/€ que entram em encomendas por mês 

• %Disponibilidade das linhas (face a paragens) 

• %Reclamações  

• Qualidade comprada/interna/vendida 

• Índices de fornecedores (performance, prazos, qualidade) 

• %Rejeição de materiais 

Foram determinados efeitos intermédios que relacionavam os UDEs entre si e construída a CRT, 

constando a versão final da Figura 5.2, fazendo-se o reparo que os números no interior dos círculos 

correspondem a UDEs (número apenas) ou entidades intermédias (contendo um E antes do 
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número) que estão na origem ou destino da entidade em questão, uma vez que caso contrário a 

ligação por intermédio de setas ficaria demasiado confusa. A árvore resultante é uma estrutura 

complexa com diversos elementos a analisar. Numa visão geral podem observar-se alguns dos 

elementos típicos de uma CRT: as elipses, os MAG e um loop. 

Começando pela análise dos MAGs (significam que as causas de uma entidade se intensificam 

mutuamente mesmo não estando ligadas entre si) estes encontram-se em dois locais: 

• E91, E92 e UDE 10, que levam à falta de motivação dos trabalhadores, sendo estes: 

o trabalhos monótonos e/ou pesados – dizem respeito essencialmente aos 

operadores e à equipa de manutenção, visto tratarem-se de trabalhos que exigem esforço 

físico significativo, ainda para mais numa equipa constituída por muitas pessoas de idade 

já avançada. São também trabalhos não desafiantes e monótonos, que levam a uma 

execução de forma já mecanizada. 

o falta de perspetiva de carreira – considera-se tanto a questão dos ordenados baixos 

(que é sem dúvida das principais fontes de desmotivação, essencialmente para o pessoal 

do chão de fábrica) como a falta de perspetiva de aumentos ou promoções, o que em 

grande parte se deve ao facto de não haver muitos cargos para os quais se possa ser 

promovido.  

o falta de recursos – esta é uma ligação importante, pois trata-se de dois UDEs que 

se encontram diretamente relacionados. A falta de recursos não só leva à desmotivação 

por falta de aumentos, como impossibilita investimentos em projetos que sejam 

desafiantes e entusiasmantes. Para além disso a JMF encontra-se neste momento a operar 

com falta de pessoal ou pessoal em número limite, o que é atualmente compensado 

recorrendo-se a MO de outras funções ou a bancos de horas, que contribuem para a 

desmotivação e menor rendimento, uma vez que se somam horas de trabalho às dez horas 

diárias contratuais que não são compensadas monetariamente (daí o conceito de banco de 

horas). Idealmente uma empresa deve funcionar com alguma margem de recursos para 

cobrir eventualidades como baixas, faltas, ou alterações ao planeamento que requeiram 

mais MO. No caso da JMF, deveria ainda haver folga de MO para que as alterações na 

configuração dos equipamentos (que são feitas adaptando-os à garrafa que está a ser 

enchida) fossem feitas por pessoas do chão-de-fábrica e não pela equipa de manutenção, 

pois esta também se encontra reduzida face ao ideal, contando ainda com um fator 

adicional e sob o qual não se pode atuar: a falta de pessoas qualificadas no mercado. Para 

contornar esta questão a mudança na configuração dos equipamentos deveria ser feita 

como mencionado, deixando a equipa de manutenção livre para fazer tarefas 

especializadas à área, entre as quais manutenções preventivas.  
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Figura 5. 2 – Versão final da CRT: os números no interior dos círculos correspondem a UDEs (número apenas) ou entidades intermédias (contendo um E antes do número) que estão 

na origem ou destino da entidade em questão.  
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• E76, E67 e E31 culminam na falta de recursos. Estas três entidades dizem respeito à MO, 

pois verifica-se que havendo uma maior necessidade desta, de preferência ou 

necessariamente qualificada (maior exigência a nível de RH), mas havendo falta desta no 

mercado, tudo isto culmina numa falta de recursos (humanos) para cumprir os objetivos. 

• A falta de MO qualificada no mercado é sempre um problema que culmina na falta de 

recursos, seja a necessidade desta menor ou maior; mesmo que a exigência a nível de RH 

fosse menor, a maior necessidade de MO contribui (mesmo que seja temporariamente) 

para uma falta de recursos.  

Quanto às elipses, que ligam entidades que por si só não causam o efeito mas em conjunto levam 

a ele, identificaram-se seis situações: 

• E11 e E12 levam a níveis de stock elevados com tendência a crescer. São dependentes pois 

é devido aos lead times de resposta serem maiores que os das encomendas que há uma 

necessidade de manter stock, que devido à complexidade e diversidade da gama englobam 

um grande número de produtos distintos. Bastaria que os lead times das encomendas 

fossem maiores que os de resposta para deixar de se necessitar de stock (ou pelo menos 

a níveis mais elevados) ou caso a gama fosse simplificada e não existissem tantos produtos 

distintos, os níveis de stock não só seriam menores, como os próprios lead times de 

resposta diminuiriam, uma vez que se teriam linhas dedicadas exclusivamente à produção 

de um número muito menor de tipos de produto. 

• E34 e UDE 3 culminam na dificuldade em encontrar pessoas qualificadas no mercado. O 

E34 é autoexplicativo, contudo o UDE 3 é um pouco mais complexo. Atualmente muitos 

dos trabalhadores vêm de escolas profissionais (foco nas equipas de manutenção) sendo 

esperado deles que tenham prática no trabalho a realizar. No entanto isto é na maioria 

dos casos uma ideia errada e a falta de experiência constitui um problema que leva a E34. 

Caso uma das duas entidades cessasse de existir, a questão da dificuldade em encontrar 

pessoas qualificadas seria também muito atenuada.  

• E41 e E46 originam problemas com os fornecedores. O controlo de custos leva a que se 

mantenha um stock interno de peças bastante reduzido, que ao conjugar com a falta e 

peças disponíveis no mercado resulta em problemas com fornecedores (de reparar que se 

consideram neste UDE fornecedores internos e externos). A falta de peças no mercado 

tem essencialmente duas origens, a longevidade do equipamento que ao estar 

desatualizado faz com que já não existam as peças necessárias, e a redução de custos dos 

próprios fornecedores, que leva a que estes optem pela comercialização de produtos mais 

standard, não disponibilizando as peças necessárias a equipamentos mais desatualizados. 
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Ao eliminar-se uma destas entidades a outra perderia automaticamente a sua relevância 

para o UDE. 

• E61 e E62 resultam num planeamento complexo. Um planeamento feito com bastante 

intervenção humana leva a que seja muito mais propício a possibilidade de erro. A 

eventualidade de erro, apesar de estar sempre presente, seria bastante atenuada caso o 

processo de planeamento estivesse mais automatizado.  

• E53 e E121 levam a elevado número de quebras de materiais e vinho. Dado haver muitos 

movimentos de vinho (como consequência de uma gama complexa) são necessárias mais 

afinações às linhas. Isto resulta em paragens que implicam quebras de vinho (devido, entre 

outros fatores, a purgas) e em afinações que não são feitas a 100% à primeira e que 

resultam em quebras de materiais, pois enquanto a linha não está otimizada poderá 

promover quebras de materiais. Caso E121 deixasse de se verificar automaticamente 

seriam necessárias menos afinações, ocorrendo uma redução drástica dos efeitos devido 

a E53.  

• E54 e E55 originaram uma ausência de investimentos na última década. Trata-se de um 

conjunto de duas situações indesejáveis que isoladamente seriam contornáveis, contudo 

o nível de investimento exigido a somar ao cash flow com resultados aquém do desejado 

leva a que o investimento não tenha sido possível. 

• E52 e UDE 10 originam a existência de equipamentos desatualizados. Por um lado há uma 

falta de recursos financeiros que a somar à falta de investimentos na última década 

culmina em equipamentos antigos. Caso não houvesse os recursos atualmente mas 

houvesse um histórico de investimentos no passado os equipamentos não se encontrariam 

tão distantes do estado da arte, tal como a ausência de investimentos no passado não 

constituiria um problema tão pronunciado caso houvesse atualmente os recursos para 

investir num projeto de atualização/automatização dos equipamentos. No entanto 

verifica-se uma junção dos dois efeitos que causam o UDE 5 e que são dependentes entre 

si.  

• E22 e E23 contribuem para paragens e avarias dos equipamentos. Estão intimamente 

ligados uma vez que a mudança do formato dos equipamentos como resposta à 

diversificada gama de produtos implica não só uma maior intervenção da equipa de 

manutenção, mas também um maior desgaste do equipamento que deveria ter como 

resposta um maior número de intervenções intercalares e de prevenção. Cada efeito 

isolado não teria relevância suficiente para causar o UDE, uma vez que quer as 
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manutenções quer a falta de necessidade de mudanças de formato de equipamentos 

atenuariam bastante o efeito nas paragens e avarias.  

Por fim há também um loop entre os UDEs 9 e 10, que é de extrema importância pois como se irá 

ver de seguida a sua existência leva a um aumento do número de relações entre UDEs, fazendo com 

que se possa identificar não só causas raiz críticas, mas um core problem. Este loop existe devido a uma 

situação cíclica na qual a falta de recursos leva a uma desmotivação do pessoal (como já explicado em 

cima na análise do MAG) e a própria desmotivação leva a que se verifiquem quebras de eficiência que 

resultam em menores produções para um dado tempo, o que no limite contribui para menor %€ 

faturados por mês, e portanto menos recursos (financeiros). Para além disso também potencia 

situações de reformas, baixas e demissões que levam a uma elevada rotatividade do pessoal, 

provocando uma escassez de recursos humanos, que aliada à falta de pessoas qualificadas/com 

experiência no mercado culmina na contratação de pessoas a ser formadas nos processos e que 

durante algum tempo têm uma menor eficiência de trabalho. Dada a baixa automatização das linhas 

nalguns produtos da certas gamas, e a grande necessidade de trabalho por MO, isto leva diretamente 

a uma performance mais baixa que por sua vez leva a menos rendimentos, e a falta de recursos 

(financeiros).  

Há que fazer o reparo de uma situação peculiar, relativa ao E103. A CRT é por definição uma árvore 

negativa, sendo que todas as entidades são situações indesejáveis (daí o próprio termo UDE). No 

entanto a entidade em questão é de uma visão geral algo positivo, pois o aumento de vendas é 

desejável e até mesmo um objetivo, fosse o sistema em estudo mais abrangente a outros 

departamentos da empresa ou a toda a empresa. Sendo o foco apenas no DOP/DEV o aumento de 

vendas pode-se tornar em algo indesejável pois a falta de recursos fica mais acentuada, ainda para 

mais dado o objetivo de uma resposta OTIF às encomendas do mercado, esta entidade pode fazer com 

que seja muito mais difícil o cumprimento do mesmo. Claro que neste caso a ideia não será eliminar 

esta questão do aumento de vendas, mas passa por corrigir o UDE 10 de forma a que a falta de recursos 

não se verifique, não fazendo do aumento de vendas algo indesejável. 

O último passo da construção de uma CRT é a identificação das causas raiz, causas raiz críticas e 

eventual core problem, e decidir onde atuar. Como já mencionado Dettmer define uma causa raiz 

crítica como um UDE que está na origem de mais de 70% dos UDEs, e um core problem um UDE 

responsável por 100% destes. Uma causa raiz é qualquer entidade que não tenha entradas, 

constituindo a origem das restantes entidades. Começando por se identificar as causas raiz têm-se: 

E12, E33, E34, E54, E55, E61, E63, E72, E74, E92, E103 e E112. Destas causas raiz há que distinguir entre 

os chamados “factos da vida”, situações que são apenas uma realidade que apesar de indesejável não 

pode ser evitada ou corrigida estando completamente fora da esfera de influência, e as entidades que 

podem efetivamente ser resolvidas no sentido de serem eliminados. Os factos da vida neste caso são: 
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• E34 – Escassez de pessoas qualificadas no mercado. 

• E54 – Esforço financeiro elevado necessário. 

• E61 – Existência da possibilidade de erro. 

• E72 – Herança de portfólio diverso. 

• E103 – Aumento de vendas. 

• E112 – Existência de situações de baixas/reformas. 

Já as causas raiz que se podem corrigir ou melhorar são: 

• E12 – Lead times de resposta maiores que os das encomendas. 

• E33 – Falta de investimento na formação de pessoas especializadas. 

• E55 – Dificuldades de cash flow da empresa. 

• E63 – Ferramentas de tecnologias de informação desatualizadas e com falta de sistemas 

de alerta. 

• E74 – Estratégias de marketing de produtos (diversificação). 

• E92 – Falta de perspetivas de carreira. 

Há que ter em atenção que apesar de se identificarem causas raiz que podem e devem ser 

eliminadas/atenuadas, nem todas terão o mesmo impacto na dificuldade do cumprimento do objetivo, 

motivo pelo qual se recorre a este processo de ToC-TP. Há que identificar as causas raiz críticas e/ou 

core problem para decidir onde atacar, pois ao resolverem-se estes efeitos as restantes causas raiz 

poderão até tornar-se irrelevantes. Para tal fez-se uma análise da percentagem por que cada UDE era 

responsável, obtendo-se os resultados da Tabela 5.1. 

Tabela 5. 1 – Percentagem de UDEs afetados por cada UDE e respetiva identificação. 

# nº UDEs que impacta Percentagem UDEs resultantes/afetados 

UDE 1 0 0,0% - 

UDE 2 1 9,1% 6 

UDE 3 5 45,5% 2, 5, 6, 9, 10, 12 

UDE 4 5 45,5% 1, 2, 6, 8, 12 

UDE 5 8 72,7% 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 

UDE 6 1 9,1% 8 

UDE 7 11 100,0% Todos 

UDE 8 0 0,0% - 

UDE 9 7 63,6% 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 

UDE 10 7 63,6% 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 

UDE 11 7 63,6% 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

UDE 12 3 27,3% 1, 6, 8 
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É possível identificar-se uma causa raiz crítica, o UDE 5, e um core problem, o UDE 7.  

O UDE 5, que diz respeito a equipamentos desatualizados face ao estado da arte, tem a sua origem 

no UDE 10 (a falta de recursos neste caso financeiros) e na ausência/redução de investimentos em 

equipamentos na última década, que por sua vez tem na sua origem duas causas raiz: o elevado esforço 

financeiro necessário nos investimentos em equipamentos, que como visto acima é um “facto da vida”, 

e a dificuldade em resultados e cash flow da empresa, efeito sob o qual se tem algum poder de agir, 

ainda que não de forma óbvia e simples. Esta restrição é física, uma vez que se deve essencialmente à 

falta de recursos financeiros.  

Relativamente ao UDE 7, que é relativo à gama complexa e diversificada de produtos, este core 

problem despertou uma certa surpresa ao surgir, pois é geralmente difícil definirem-se core problems 

sem ir muito “abaixo” na CRT e que caiam dentro da zona de controlo ou esfera de influência do 

sistema (sendo precisamente esta uma das críticas de Dettmer à definição e core problems de Goldratt 

e da sua preferência por identificar e atacar causas raiz críticas). Este core problem é no entanto 

bastante concreto, e apesar de estar fora da zona de controlo uma vez que envolve essencialmente o 

departamento de marketing e vendas, está dentro da esfera de influência pois é algo que ainda está 

dentro da empresa. Os principais motivos para a elevada diversidade são: 

• Gama alargada de vinhos contendo vinhos brancos, tintos, espumantes, aguardentes e 

moscatéis, vinhos de diferentes castas e regiões do país, vinhos gaseificados e não 

gaseificados, com e sem álcool e vinhos com diferentes teores de açúcar.  

• Grande número de famílias de produtos (mais de 80) devido à existência de muitas 

garrafas diferentes com variações em termos de formato, cores e para cápsulas rosca ou 

rolhas. 

• Número alargado de rótulos distintos por produto uma vez que têm de ser adaptados ao 

país de destino, não só devido à língua, mas também a diferentes especificações relativas 

ao produto que são exigidas. 

Na sua origem estão duas causas raiz: a herança de um portfólio diverso, que constitui um “facto 

da vida”, e as estratégias empregues pelo marketing que defendem uma diversificação da gama de 

produtos e especificações de acordo com os clientes. Quanto a esta última causa há poder de atuação, 

ainda que seja um ponto que recaia fora da zona de controlo. De realçar que esta causa é uma restrição 

política, uma vez que derivou de medidas tomadas pela empresa que favorecem os pedidos/exigências 

dos clientes face à capacidade de produção. Este tipo de restrição, como já mencionado, é dos mais 

difíceis de resolver, uma vez que envolve uma mudança de mentalidade e aceitação de pessoas de 

outros departamentos que não estão em contacto próximo com o DOP e não têm a mesma perceção 

do significado desta restrição para o sistema em estudo. As causas raiz, a sua relação com os UDEs e 

as ações a tomar quanto a elas (injeções) serão discutidas no capítulo 5.3.  



 46 

5.3 As Nuvens Evaporantes 

Após a identificação dos UDEs a trabalhar passou-se à construção das ECs, uma vez que como 

referido a existência dos UDEs só pode ser sustentada pela existência de conflitos. Procede-se então à 

construção destes diagramas de forma a tentar encontrar uma injeção ou ação que invalide um ou 

mais pressupostos para a existência do conflito. 

 

Figura 5. 3 –EC final para o UDE 5. 

A EC correspondente ao UDE 5 (Figura 5.3) foi baseada nos seguintes pressupostos: 

• Para ter A temos de ter C porque: 

1.1 Uma operação de elevado rendimento influencia diretamente os indicadores de 

performance de forma positiva, assegurando um menor custo e garantindo recursos para 

responder à procura. 

1.2 Menores quebras e tempos de paragens contribuem para uma operação de maior 

performance. 

1.3 Menos quebras e tempos de paragens contribuem para um menor custo da operação. 

• Para ter A temos de ter B porque: 

2.1 O controlo de investimentos influencia diretamente o custo orçamentado. 

2.2 A atualização de equipamentos envolve um esforço financeiro demasiado elevado 

para a empresa, pondo em causa a capacidade de responder à procura. 

2.3 O controlo de investimentos assegura mais recursos financeiros para outras áreas que 

contribuem para uma resposta OTIF. 
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• Para ter C temos de ter D’ porque: 

3.1 Linhas automatizadas levam a menos tempos de paragem e/ou quebras por erro 

humano. 

3.2 Equipamentos atualizados face ao estado da arte contribuem para operações mais 

fiáveis e com melhores rendimentos e performance. 

3.3 Linhas atualizadas têm equipamentos mais robustos e fiáveis com menos 

probabilidades de paragens devido a avarias. 

• Para ter B temos de ter D porque: 

4.1 Para haver um controlo de investimentos há que manter os equipamentos atuais por 

mais tempo, logo com maior longevidade/mais antigos. 

4.2 Para haver um controlo de investimentos a troca de equipamentos surge de acordo 

com a necessidade, resultando em linhas pouco automatizadas (mistura entre 

equipamentos desatualizados e equipamentos de acordo com o estado da arte). 

4.3 É necessária mais MO para compensar a ausência de grandes investimentos na 

automatização das linhas. 

• D e D’ estão em conflito porque: 

5.1 Ou temos equipamentos com elevada longevidade ou temos equipamentos de acordo 

com o estado da arte. 

5.2 Equipamentos pouco automatizados necessitam de muita MO. 

5.3 Uma menor necessidade de MO não é compatível com equipamentos de elevada 

longevidade. 

Foram ainda encontrados pressupostos entre os pré-requisitos e requisitos cruzados (B-D’ e C-D) 

que suportassem e validassem a lógica estipulada nestas árvores: 

• D não promove C (condição base do diagrama EC) porque: 

6.1 Operação de elevado rendimento é menos provável se tiver equipamentos 

desatualizados face ao estado da arte. 

6.2 Operação fiável e de elevado rendimento é menos provável com linhas pouco 

automatizadas. 

6.3 Mais MO que aumenta a possibilidade de erro (humano) tornando a operação menos 

fiável. 

• D’ não promove B (condição base do diagrama EC) porque: 

7.1 Controlo de investimentos impossibilita a automatização das linhas. 

7.2 Controlo de custos não permite/dificulta a realização de todas as intervenções 

adequadas da manutenção. 
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7.3 Controlo de investimentos não permite ter sempre os equipamentos atualizados face 

ao estado da arte. 

Os pressupostos estabelecidos foram sujeitos a um escrutínio, tendo alguns sido invalidados, 

gerando-se as injeções presentes na Figura 5.3:  

• Pressuposto 2.2 - Este pressuposto é verídico quando se pretende comprar equipamento novo 

e recente ou automatizar por completo uma linha, no entanto isto não é necessariamente obrigatório 

para se conseguir melhorias. A JMF possui um leque de equipamentos com longevidade que vão desde 

mais de quarenta anos a equipamentos adquiridos no ano de 2016. Como seria expectável, quanto 

mais antigos os equipamentos menos adequados aos automatismos e aos materiais atuais. Pequenos 

procedimentos no sentido de os automatizar mais não requerem investimentos tão elevados, 

resultando na mesma na sua atualização e numa maior capacidade de resposta à procura. Destaca-se 

aqui o caso do packer da linha 1. Este equipamento não está adequado às caixas atualmente utilizadas 

em certas gamas de produtos, sendo este processo feito manualmente recorrendo a MO suplementar. 

Pequenas melhorias podem ser feitas para adaptar este equipamento às caixas usadas atualmente 

sem necessidade de se adquirir um novo (menor investimento) e culminando na poupança de MO. 

Derivaram desta invalidação as injeções 1 e 2. 

• Pressuposto 3.2 – Este pressuposto assenta na ideia de que equipamentos mais atualizados 

equivalem a linhas mais automatizadas que por sua vez contribuem para melhores rendimentos e 

performance, o que não é verdade pois como já foi discutido é possível ter linhas mais automatizadas 

a partir de intervenções cirúrgicas que culminem numa atualização dos equipamentos. A injeção 2 

aplica-se neste caso. 

• Pressuposto 4.3 – Como já referido, não são obrigatórios grandes investimentos para uma 

maior automatização. A injeção 2 aplica-se neste caso também, pois as melhorias cirúrgicas podem 

automatizar as linhas de forma a reduzir bastante a necessidade da MO. Destaca-se mais uma vez o 

caso do packer, que ao tornar o processo automático eliminaria a necessidade de 4 pessoas cuja função 

é colocar as garrafas nas caixas manualmente. 

• Pressuposto 5.1 – Este pressuposto é invalidado pela falta de consideração de um meio termo, 

pois um upgrade dos equipamentos não tem de ser necessariamente para o mais recente no que toca 

ao estado da arte. Equipamentos com alguma longevidade mas mais recentes ou mais automatizados 

não necessitarão de um investimento tão elevado, e quando se pensa em equipamentos com 40 anos 

é fácil compreender que equipamento em segunda mão mas mais recente, desde que ainda em bom 

estado, implicará uma melhoria em termos de automatização. Surge assim a injeção 3. 
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Figura 5. 4 –EC para o UDE 7. 

A EC correspondente ao UDE 7 (Figura 5.4) assenta nos seguintes pressupostos: 

• Para ter A temos de ter B porque: 

1.1 Para responder à procura atual de mercado podemos fazê-lo com um mínimo de 

atrasos com as linhas atuais. 

1.2 Garantir a satisfação do mercado com as linhas atuais implica menos custos de 

investimento em equipamentos (que a empresa poderá ter dificuldade em efetuar). 

1.3 Para garantir uma performance OTIF temos de responder à procura de mercado, de 

forma a garantir a satisfação deste. 

• Para ter A temos de ter C porque: 

2.1 O controlo de custos assegura um menor custo orçamentado. 

2.2 O controlo de investimentos assegura mais recursos financeiros para despesas 

operacionais (operational expenses, OE) que garantam o cumprimento do objetivo da 

empresa. 

2.3 O controlo de RH assegura que há pessoal suficiente que garanta que as encomendas 

são satisfeitas OTIF. 

• Para ter B temos de ter D porque: 

3.1 Uma gama complexa e diversificada vai de encontro às exigências do mercado, 

garantindo assim a satisfação da procura atual. 

3.2 São necessários mais recursos para conseguir manter as linhas atuais pouco 

automatizadas e de elevada longevidade a funcionar. 

3.3 A JMF procura garantir uma diversificação do seu portfólio de produtos em termos de 

marketing, para garantir satisfação do cliente. 
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• Para ter C temos de ter D’ porque: 

4.1 Controlo de custos implica menos quebras, que ocorrem quando temos uma gama de 

produtos mais simplificada (menos mudanças de equipamentos/linhas). 

4.2 Linha simplificadas envolvem menos recursos especializados necessários o que leva a 

menores custos e OE. 

4.3  Uma gama simplificada envolve menos paragens das linhas o que leva a uma menor 

necessidade de afinações, tendo menores custos de operação (de manutenção dos 

equipamentos e de produção). 

• D e D’ estão em conflito porque: 

5.1 É difícil ter uma gama simplificada e complexa e diversificada ao mesmo tempo. 

5.2 Ou necessitamos de poucos recursos ou de muitos. 

Quanto às relações cruzadas, encontraram-se os seguintes argumentos quanto à sua 

incompatibilidade: 

• D’ não promove B (condição base do diagrama EC) porque: 

6.1 Linhas existentes de baixa automatização e elevada longevidade envolvem mais 

recursos, quer financeiros quer humanos (equipa de manutenção). 

6.2 Gama simplificada não responde à procura atual de mercado por falta de produtos 

específicos. 

6.3 Menos recursos pode implicar uma menor qualidade de produto, prejudicando a 

procura de mercado. 

• D não promove C (condição base do diagrama EC) porque: 

7.1 Uma linha complexa envolve mais trocas de equipamentos, mais paragens e portanto 

maiores custos/OE.  

7.2 Recursos qualificados e adequados a uma gama complexa de produtos envolve mais 

recursos e OE. 

7.3 Gama complexa envolve mais investimentos em manutenção e afinação das linhas. 

Os pressupostos que foram invalidados neste caso foram o 1.1, 3.2 e 5.1: 

• Pressuposto 1.1– Apesar deste pressuposto ser verdadeiro, é difícil consegui-lo. Para 

além disso representa um importante entrave caso se pretenda aumentar a produção, algo necessário 

dado o aumento de vendas. Quanto a isto introduz-se a injeção 1, semelhante às injeções já 

estabelecidas para a EC referente ao UDE 5. 

• Pressuposto 3.2 – Este pressuposto é também bastante semelhante ao já verificado 

no caso do UDE 5. É inválido porque apesar do estado atual das linhas e equipamentos necessitar de 
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um maior nível de recursos, pequenas alterações que aumentassem a automatização levariam 

essencialmente a uma grande diminuição de RH, surgindo a injeção 3 que é idêntica à injeção 2 da EC 

da Figura 5.3.  

• Pressuposto 5.1 – Este pressuposto está incorreto pois não é impossível ter uma gama 

diversificada e simples. Uma gama complexa significa complexidade na sua execução, no entanto é 

possível a mesma ser simplificada neste aspeto e apresentar uma grande diversidade de produtos, 

motivo pelo qual surge a injeção 2. O principal exemplo disto e o caso mais crítico na JFM é o caso das 

famílias de garrafas. Como já mencionado no capítulo 5.2 a diversidade da gama tem várias origens 

(vinhos, garrafas, rótulos, etc.), mas é a diversidade das garrafas que apresenta maiores dificuldades, 

uma vez que uma mudança no formato da garrafa implica uma mudança nas linhas e intervenções da 

manutenção para troca e afinação dos equipamentos, gerando assim elevados tempos de paragens, 

quebras, elevada necessidade de recursos (sobretudo RH) entre outros efeitos indesejáveis. A garrafa 

troncocónica (em forma de V) é o caso mais grave, pois as linhas não estão adaptadas a esta garrafa, 

sendo necessária uma elevada MO para a produção dos vinhos que a requerem, fazendo da sua 

produção um processo complexo e ineficiente.  

5.4 A Árvore da Realidade Futura 

A FRT, última árvore dos ToC-TP usada neste trabalho, foi feita a partir da transformação dos UDEs 

em DEs, sendo estes: 

1. Níveis de stock corretos com tendência a descer. 

2. Poucas paragens e avarias em equipamentos. 

3. Pessoas com qualificação e/ou experiência necessária/adequada. 

4. Fornecedores com mais entregas a tempo e qualidade elevada (poucas não 

conformidades (NCs)). 

5. Equipamentos mais atualizados face ao estado da arte. 

6. Planeamento mais simplificado e sem alterações frequentes. 

7. Gama simplificada de produtos com número reduzido de famílias. 

8. Operação apresenta níveis sustentados de melhoria de performance. 

9. Maior grau de motivação das pessoas. 

10. Existência de mais recursos (financeiros e RH) para cumprir objetivos. 

11. Equipas fixas com menor rotatividade do pessoal. 

12. Redução nas quebras em materiais de embalagem e vinhos. 

Para além disso foram também acrescentadas as injeções resultantes da construção das ECs, as 

quais foram numeradas para facilitar a análise da árvore em questão: 
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• Injeção 5.1 – Investimentos em upgrades de equipamentos (pequenos automatismos) para 

responder melhor à procura. 

• Injeção 5.2 – Investimentos menores mas cirúrgicos nalguns processos que poupem mão-de-

obra de forma importante. 

• Injeção 5.3 – Adquirir equipamento reconvertido com alguma longevidade mas mais de acordo 

com o estado da arte. 

• Injeção 7.1 – Investimentos parciais no equipamento para aumentar a capacidade de oferta 

de produtos. 

• Injeção 7.2 – Reduzir a complexidade mantendo o nº de produtos e reduzindo o nº de famílias 

de garrafas. 

Foram também colocadas na árvore as medidas já implementadas pela JMF. Encontram-se 

também destacadas na árvore (◆), que consta da Figura 5.5, as entidades intermédias entre DEs 

(usadas para encurtar as setas ou melhorar a compreensão lógica) e as injeções que não derivaram 

das ECs.  

A FRT foi construída com um foco nos UDEs (agora DEs) 5 e 7, uma vez que foram estes a causa 

raiz crítica e o core problem identificados respetivamente, e para os quais foram feitas ECs. No entanto 

e como se pode observar, a resolução destes problemas levam a que os outros UDEs sejam bastante 

atenuados, passando também a DEs; para além disso e apesar do foco mencionado, foram 

acrescentadas algumas entidades e injeções relativas a outros DEs pois são medidas que estão 

atualmente a ser discutidas ou implementadas pela empresa. 

Fazendo uma análise da FRT, de uma forma geral observa-se a existência de um loop de reforço 

positivo e dois NBRs. O loop não foi explorado uma vez que não se tratava do foco da árvore, tendo 

apenas resultado da passagem dos UDEs para DEs, levando a que este, que era negativo na CRT 

passasse a positivo da FRT. A análise dos NBRs surge ao olhar para as injeções e medidas adicionadas 

e pela análise do respetivo DE. 

Começando pelo DE 5, as injeções que derivaram da EC levam a concluir que apesar de não serem 

possíveis grandes investimentos no sentido de renovar o equipamento ou automatizar as linhas tal 

não é necessário, pois pequenos investimentos cirúrgicos poderão levar ao DE. Um destes 

investimentos foi feito na linha 6, a linha de enchimento de BIBs que até à data era uma linha 

praticamente manual, sendo que os únicos processos automáticos eram o fecho das caixas e 

paletização. Esta linha não será completamente automatizada, no entanto está previsto um projeto 

cujo investimento foi já aprovado que automatizará o processo de enchimento dos sacos eliminando 

a manipulação manual, o que leva a uma redução da MO em 2 pessoas e aumento do rendimento ao 

passar a encher-se cerca de 700 BIBs/h ao invés dos atuais 480. Também o packer da linha 1, já 
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mencionado no capítulo anterior, está previsto sofrer alterações que o permitam adaptar às caixas 

atualmente usadas, fazendo com que o processo de enchimento das mesmas, que mobiliza cerca de 4 

pessoas, passe a ser feito automaticamente. Ambos estes projetos requerem investimentos menores, 

mas que contribuem para um aumento dos RH disponíveis, equipamentos mais atualizados e menos 

sujeitos a avarias e paragens, contribuindo diretamente para uma maior performance. 

Há, no entanto, que ter em atenção as consequências negativas; apesar de um equipamento mais 

recente e linhas mais atualizadas e automatizadas implicarem menos paragens e avarias, tal não é 

necessariamente verdade, pois mesmo linhas e equipamentos mais recentes podem ter avarias se não 

forem mantidos de forma adequada. Surge assim uma reserva lógica ou NBR da Figura 5.6a. Este NBR 

é bastante simples e a injeção que necessitamos de adicionar para o anular algo óbvia: a necessidade 

de uma manutenção preventiva em todos os equipamentos. Esta injeção representa neste momento 

um dos principais problemas da JMF, pois a equipa de manutenção está bastante reduzida e a 

disponibilidade da mesma não permite que todas as manutenções preventivas sejam feitas de forma 

e em número ideal. Algumas das tarefas da equipa de manutenção poderiam ser feitas pelos operários 

do chão-de-fábrica, nomeadamente a mudança do formato dos equipamentos como já foi discutido 

no capítulo 5.2, não o estando a ser por motivos que serão explorados mais adiante. Uma melhor 

distribuição das tarefas (entre outros fatores) de forma a aumentar a disponibilidade da equipa de 

manutenção levaria a uma maior possibilidade de cumprir a injeção proposta, anulando-se assim o 

NBR e obtendo-se o exposto na Figura 5.6b. 

 

Figura 5. 5 – NRB correspondente ao DE 5: a) antes de anular o ramo negativo. b) após anular o ramo negativo com 

adição de uma injeção. 

Quanto ao DE 7, este é o principal ponto a atuar, sendo a ação mais importante a ser tomada a 

injeção 7.2 - redução da complexidade da gama. Nesse sentido há duas medidas já faladas pela 

empresa: a simplificação da rotulagem do Lancers e a eliminação da garrafa Borgonha.  

A simplificação da rotulagem do Lancers pretende atenuar a diversidade devido aos rótulos, que 

dependendo do país devem ser ajustados não só à língua como à presença de algumas especificações  
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Figura 5. 6 – Versão da FRT antes de acrescentadas as injeções resultantes do aparo dos NBRs. os números no interior dos círculos correspondem a UDEs (número apenas) ou entidades 

intermédias (contendo um E antes do número) que estão na origem ou destino da entidade em questão. 
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que variam consoante a legislação. O Lancers é um dos principais produtos da JMF, sendo a linha 3 

exclusivamente dedicada à sua produção. Este tem uma garrafa própria na qual é colocado não um 

rótulo, mas um sleeve que a cobre por completo. O que se pretende simplificar é essencialmente a 

questão da língua, fazendo-se um sleeve que esteja já nalgumas línguas distintas e que possa ser usada 

para diversos destinos. Desta forma não só se reduz o stock (DE 6) mas também as paragens na linha 

(DE 2) para troca dos sleeves e consequentemente as quebras de materiais (DE 12).  

A segunda medida, eliminação da garrafa Borgonha, diz respeito à diversidade de garrafas que 

acrescenta uma grande dificuldade: a necessidade de adaptar a linha e os equipamentos aos diferentes 

formatos destas. Este processo é complexo e moroso, requerendo grandes tempos de paragem para 

as mudanças, e mesmo após a mudança de formato a linha tem de ser afinada no decorrer do processo, 

trabalhando por longos períodos em rendimentos não otimizados. Como a JMF possui mais de oitenta 

tipos de garrafas e uma gama muito diversificada, este tipo de trocas é muito frequente, e por norma 

quando se atinge uma performance ótima para uma determinada garrafa, o planeamento requer uma 

troca de produto, o que culmina numa acumulação de produções nunca a operar de forma ótima, mas 

em constantes afinações. É então evidente que a diversidade de garrafas leva diretamente a muitos 

efeitos indesejáveis, pelo que a implementação da injeção 7.2 e em especial da injeção J, contribuiria 

forte e diretamente para a transformação dos UDEs em DEs. A troca da garrafa Borgonha pela 

Bordalesa será um bom ponto de partida, uma vez que a primeira é atualmente usada para o vinho 

Periquita apenas nos mercados nórdicos e Canadá, sendo a segunda usada para o mesmo vinho nos 

restantes. A unificação deste produto numa única garrafa simplificaria muito aspetos como a 

diminuição de stocks, o planeamento de enchimento deste vinho, e permitiria a junção de cubas que 

contribui para menos quebras e paragens de linha, entre outros efeitos.  

Apesar de estar prevista a eventual eliminação garrafa Borgonha, a garrafa troncocónica deveria 

ser um dos principais focos da empresa pois é a que requer uma maior complexidade e MO no seu 

enchimento e acabamento. Esta garrafa é mais larga no topo que na base e as linhas não estão 

adaptadas a este formato em termos de automatismos. Isto leva a que as garrafas estejam 

constantemente a chocar umas com as outras provocando queda das mesmas em efeito dominó ao 

longo da linha, originando paragens desta. Isto é atualmente contornado mobilizando-se cerca de 3 a 

4 pessoas colocadas em pontos chave da linha para evitar a queda de garrafas ou coloca-las de pé 

quando estas tombam (o que por vezes não é possível sem paragens). Para além disso é uma garrafa 

para a qual o packer não está adaptado (é uma das garrafas cujo enchimento e acabamento é feito na 

linha 1) o que requer ainda mais 3 a 4 pessoas para a colocar nas caixas. No entanto esta é das garrafas 

mais características da empresa e da marca, sendo a sua substituição um processo de difícil aceitação, 

tendo já sido apresentada esta proposta sem sucesso. Contudo foi possível assistir no decorrer deste 

trabalho às dificuldades que estão na origem do uso desta garrafa, sugerindo-se assim um plano a 
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médio/longo prazo que convirja no sentido da sua eliminação/substituição, pois dada a informação 

que foi possível apreender, os benefícios em termos do sistema estudado são muitos. 

Há efeitos negativos que podem advir das injeções relativas ao UDE7 (Figura 5.7a), 

nomeadamente a aceitação do mercado às alterações do produto. Neste momento a JMF segue uma 

política de satisfação do cliente business-to-business (B2B) que vai muito de encontro às exigências 

deste quanto ao produto, um dos motivos que mais contribuiu para a diversificação da gama. Há uma 

forte possibilidade de que as alterações dos produtos e da própria política, que deve passar a ser mais 

pensada quanto à gama que é possível ser produzida dadas as limitações do DOP/DEV (moderando a 

complexidade e sendo menos flexível com as exigências do cliente) não seja bem-recebida, levando a 

uma diminuição da procura, uma redução de vendas e consequentemente do cash flow, 

derradeiramente culminando no UDE 10, falta de recursos financeiros. Para evitar que tal suceda, 

introduziu-se a injeção K que implica que a gama deve ser discutida e revista com os já clientes da JMF, 

de forma a tentar encontrar-se um termo de equilíbrio nos casos mais complexos, devendo ser 

explicadas as dificuldades por detrás de certas produções e os efeitos indesejáveis que advêm caso a 

exigência se mantenha. Deve também ser tida uma abordagem de beneficiar (por exemplo a nível de 

preços ou de brevidade de entrega) pedidos cuja produção é mais simples, levando assim ao DE 7 

(Figura 5.7b). Com os novos clientes não deverá ser dada a possibilidade de escolha dos produtos mais 

complexos, caminhando-se assim para um portfólio mais simples. 

 

Figura 5. 7 - NBR correspondente ao DE 7: a) antes de anular o ramo negativo. b) após anular o ramo negativo com 

adição de uma injeção 
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Uma questão relacionada com ambos os DEs e que deve ser mencionada é a baixa motivação das 

pessoas, pois a JMF encontra-se neste momento a operar com falta de pessoal ou pessoal em número 

limite, o que foi já indicado várias vezes no decorrer deste capítulo ao se referir a falta de RH e no 

capítulo 5.2 quando se falou na contribuição que a falta de recursos tinha para a desmotivação. As 

injeções discutidas atuariam diretamente neste problema uma vez que daria uma grande folga à MO, 

passando esta a estar em número ideal e atuando na transformação dos UDEs em DEs. Para além da 

desmotivação foi também mencionada a grande rotatividade; no sentido de o corrigir foi feita uma 

análise detalhada das pessoas e será implementado um projeto que engloba fazer equipas fixas por 

linha com qualificação e formação de pessoas para pontos chave do processo de forma a ter-se 

operadores especializados. Este não constou da FRT uma vez que a árvore foi feita com o foco já 

explicitado, no entanto deve ser mencionado. 

As injeções A, B e C não estão relacionadas com o foco tido neste trabalho, no entanto a sua 

implementação foi já feita pela empresa, ou irá sê-lo futuramente, sendo oportuno mencioná-las. As 

injeções A e B pretendem respetivamente facilitar o seguimento dos stocks e automatizar as bíblias 

(ou especificações produto/embalagem), documentos que definem o produto desde o tipo de 

vinho/cliente até às garrafas, rolhas, cápsulas, rotulagem, caixas, paletes incluindo as marcações 

especiais). Atualmente a JMF recorre a diversos sistemas de software para fazer o seguimento dos 

stocks e para o confrontar com as necessidades futuras estimadas, o que tendo em conta as centenas 

de SKU’s (stock keeping unit) é um processo complexo, moroso e por vezes ineficaz. Nesse sentido 

pretende-se melhorar este processo usando apenas uma plataforma que inclua as coberturas (stocks 

disponíveis face à procura estimada e real) permitindo uma gestão de buffers de forma a antecipar as 

necessidades de produção, pois como os lead times de encomendas são menores que os de produção 

não é possível fazer a maioria dos itens à encomenda, produzindo-se para stock. Quanto às bíblias 

estão a ser usados dois programas: o sistema MFG/PRO, o ERP da empresa que dá o tipo de 

componentes e número de unidades necessárias para a produção de um item de produto acabado, e 

as próprias bíblias que constam do sistema Notes. Este tem a base de dados dos componentes físicos 

como rótulos, embalagens, etc. que se recebem dos fornecedores, e que no fundo dizem como se 

constrói o produto em termos de detalhe de especificação, permitindo controlar o que se faz, 

confrontando-o com as ordens trabalho do MFG/PRO. No entanto, o Notes está desatualizado como 

sistema, não sincronizando a informação com o MFG/PRO, o que implica a repetição de dados cada 

vez que se faz uma alteração e a criação de novas especificações. Esta situação é muito morosa, 

ocupando quase mais de metade do tempo do trabalho de uma pessoa.  

A injeção C é algo já posto em prática há algum tempo para contornar as quebras de vinho. O 

planeamento é feito tentando-se juntar cubas de forma a que as quebras de vinho resultantes de 

purgas, amostras e hold-backs (garrafas de arquivos) sejam substancialmente reduzidas. Isto contribui 
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para o UDE1, pois ao produzirem-se pedidos cujas encomendas se encontram distribuídas por algumas 

semanas, estes vão para stock até à data de envio ao cliente; no entanto há que pesar ambos os lados 

e o que se ganha em termos de DE12 tem bastante mais peso do que o que se perde ao contribuir para 

o UDE1.  
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Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações 

Os ToC-TP são uma ferramenta extremamente útil na identificação das principais restrições de 

um sistema consoante o objetivo ou meta pretendido, permitindo saber o que resolver, invalidar os 

motivos dos conflitos que na maioria das vezes estão na origem das restrições apontando para 

soluções (injeções), simular possíveis outcomes para a implementação destas e guiar a implementação 

das medidas aprovadas. Isto tudo é feito de uma forma imparcial recorrendo a um conjunto de árvores 

lógicas de construção sequencial: GT, CRT, EC, FRT, PRT e TT. 

O presente trabalho tinha como objetivo utilizar os ToC-TP numa área de produção industrial da 

indústria vitivinícola, sendo o sistema em estudo a empresa JMF, a zona de controlo o DOP/DEV e a 

esfera de influência os restantes departamentos da empresa. Foram feitas as primeiras quatro árvores, 

começando por se definir o objetivo: ter uma operação industrial que responda à procura de acordo 

com o especificado, OTIF (on time in full, i.e., 100% a tempo, completas) ao menor custo 

(orçamentado). 

Pode concluir-se que os efeitos indesejáveis com mais impacto no sistema em análise eram: 

equipamentos desatualizados face ao estado da arte e gama complexa de produtos com elevado 

número de famílias. Estes efeitos foram identificados como sendo respetivamente uma causa raiz 

crítica (responsável ou contribuinte para 72.7% dos restantes UDEs) e um core problem (responsável 

ou contribuinte para 100% dos restantes UDEs). A identificação deste último foi motivo de surpresa, 

uma vez que é geralmente bastante difícil encontrar um core problem que não seja demasiado vago 

ou generalista.  

Os equipamentos desatualizados devem-se essencialmente a duas causas: o elevado esforço 

financeiro necessário nos investimentos em equipamentos, um “facto da vida” sob o qual não se pode 

atuar, e a dificuldade em resultados de cash flow da empresa que impossibilitam os investimentos de 

grande dimensão necessários. No entanto foi exposto pela EC que não são necessariamente 

obrigatórios grandes investimentos em novos equipamentos, pois com pequenas alterações cirúrgicas 

que envolvem muito menos recursos financeiros é possível uma maior automatização das linhas, 

levando à transformação do UDE em DE. Nesse sentido está já a ser implementado um projeto na linha 

6 que pretende aumentar a qualidade e rendimento de produção (480BIBs/h para 700BIBs/h) ao 

transformar uma linha praticamente manual numa mais automatizada, poupando também alguma MO 

(duas pessoas). Foi também adaptado o packer utilizado na linha 1 às caixas atualmente usadas, pois 

há bastantes produtos que são encaixotados manualmente, levando assim aos benefícios já 

mencionados. 
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Quanto à gama complexa de produtos há duas principais causas: a herança de um portfólio 

diverso, que constitui um “facto da vida”, e as estratégias empregues pelo marketing que defendem 

uma diversificação da gama de produtos e especificações de acordo com os clientes de forma a manter 

ou aumentar a procura do mercado. Mais uma vez revelou-se a invalidade de alguns pressupostos, 

nomeadamente que ter uma gama diversificada não implica que esta seja complexa, pois a diversidade 

da gama, que tem três principais origens (tipo de vinho, variedade de rótulos e de formatos de 

garrafas) pode ser mantida desde que a complexidade da produção seja atenuada. Isto poderá ser feito 

através da simplificação da variedade de garrafas, pois é esta que mais complica o processo visto 

requerer uma mudança no formato dos equipamentos que leva a diversos UDEs como as longas 

paragens da linha. Apesar de inevitavelmente se diminuir um pouco a diversidade, o que poderá 

sempre ter efeitos negativos, é uma necessidade cujos benefícios à empresa são cruciais para se 

conseguir superar o objetivo e eliminar/atenuar os UDEs. Neste sentido estão a ser avaliadas duas 

medidas: a simplificação da rotulagem do vinho Lancers e a eliminação da garrafa Borgonha. Foi ainda 

sugerida a eventual eliminação da garrafa troncocónica (médio a longo prazo), uma garrafa que 

acarreta muitas dificuldades e grande complexidade na sua produção. 

Os efeitos negativos trazidos por cada medida foram considerados e pensada uma solução para 

os atenuar. Quanto aos equipamentos há que ter em mente que equipamentos mais automatizados 

ou recentes não implicam necessariamente inexistência de avarias, sendo necessárias intervenções 

preventivas por parte da manutenção (algo que até à data se revela muito difícil dada a falta de RH e 

que seria resolvido caso as medidas fossem implementadas e o objetivo fosse superado). Já a 

simplificação da gama pode levar a uma má aceitação do mercado, diminuição e vendas e redução do 

cash flow. Para contornar este efeito será necessário discutir e rever a gama com os atuais clientes, de 

forma a tentar encontrar-se um equilíbrio nos casos mais complexos, e não deverá ser dada a 

possibilidade de escolha dos produtos de maior complexidade com novos clientes. 

Futuramente deverá ser nos pontos mencionados que se necessitará de insistir em mudanças, 

sem dúvida com maior foco na simplificação da gama de produtos. A situação ideal seria haver apenas 

um tipo de garrafas por linha de maneira a que não fosse necessário mudar o formato dos 

equipamentos, o que permitiria reduzir o número de afinações e aumentar o tempo de produção 

obtendo-se uma performance ótima, bem como potenciar os investimentos em equipamentos ao 

adaptá-los a uma garrafa em concreto. No entanto é reconhecido que tal ação seria muito arriscada, 

pelo que os esforços deverão caminhar na direção de ir simplificando a gama aos poucos, recorrendo 

ao grupo de trabalho já formado para analisar as alterações passo a passo. 

Por fim há que ter em mente que grande parte do esforço a ter será não em termos de encontrar 

a melhor alternativa mas em mudar mentalidades, pois as ações a tomar são de natureza política e 

como já mencionado uma das causas da diversidade da gama provém de uma herança de portfólio 
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muito diverso, que já faz parte da empresa há décadas. Como Dettmer31 coloca, será necessária uma 

mudança do status quo, sendo os fatores mais críticos e menos compreendidos de natureza humana, 

e encontrando-se frequentemente resistência. Como colocado pelo autor “pode-se dizer que a 

restrição para a melhoria do sistema, a derradeira determinante para o sucesso ou fracasso, é a 

mudança no comportamento das pessoas”. Para tal é necessário um líder que não só proporcione à 

organização foco e direção, mas que também tenha a autoridade formal e moral para liderar a 

mudança, e caso não haja um bom comprometimento deste, e reforço regular positivo, a mudança 

não se manterá. Do que foi possível apreender no decorrer deste trabalho, seriam benéficas ações no 

sentido de integrar os departamentos e incentivá-los no sentido de pôr em prática as ações discutidas, 

uma vez que estas necessitam de iniciativas que vão desde gestão de topo ao departamento de 

marketing e por fim ao DOP/DEV. Recentemente foram feitos avanços neste aspeto, sendo agora 

decisivo que se continue a trabalhar neste sentido, unificando ao máximo toda a empresa para que 

seja possível superar o objetivo. Os ToC-TP revelam-se nesse aspeto uma excelente ferramenta uma 

vez que expõem de forma lógica e estruturada a necessidade de certas ações e podem ser um ótimo 

auxilio para iniciar a mudança de mentalidades e desafiar o status quo. 
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Anexos 

Anexo I– GTs  

 

Figura A 1 – Primeira GT, sendo a entidade mais acima o objetivo, as seguintes (a ela ligadas através de setas) os FCSs e as restantes as CNs. 
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Figura A 2 – Segunda versão da GT. 
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Figura A 3 – Terceira versão da GT. 
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Figura A 4 – Quarta versão da GT. 
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Anexo II – CRT 

 

Figura A 5 – CRT auxiliar contendo apenas os UDEs. 
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Figura A 6 –Primeira versão da CRT. 
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