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Resumo 

A condição altamente concorrencial entre empresas conduz hoje, mais do que nunca, a um aumento 

da eficiência e eficácia das suas operações. Não comprometendo os padrões de qualidade que, em 

muitos casos, se afiguram cada vez mais exigentes, as empresas pretendem atingir níveis de produção 

elevados, reduzindo os diversos tipos de desperdício e conseguir assim, reduzir custos. 

O mercado do papel tissue posiciona-se não só como um mercado altamente competitivo, mas também 

como um mercado em que a inovação é de difícil concretização, dado o caráter utilitário do produto. É 

neste contexto que surge a Renova, Fábrica de Papel do Almonda S.A., uma empresa portuguesa 

sediada em Torres Novas, e que tem no mercado do papel tissue, o seu maior foco de atuação. Face 

à elevada pressão competitiva, a Renova diferencia-se por desenvolver uma extensa gama de 

produtos, com elevados padrões de qualidade. Por conseguinte, o interesse do consumidor neste 

variado leque de produtos traduz-se em sucessivas mudanças (de formato). Na fábrica 2 da Renova, a 

linha H07, uma das linhas com maior capacidade produtiva de que a empresa dispõe, tem nos elevados 

tempos de setup, um dos maiores contributos para que indicadores de operacionalidade se encontrem 

abaixo do objetivo internamente proposto – coeficiente de trabalho e produtividade. Adicionalmente, 

após cuidada análise, foi possível concluir que também os níveis de desperdícios devem ser reduzidos. 

Assim, de forma a solucionar o problema caracterizado, procedeu-se a uma revisão da literatura 

adequada ao tema, onde a Teoria das Restrições e ferramentas de melhoria contínua como a RCA, 

SMED, 5S e Heijunka são abordadas. 

Finalmente, tendo por base a revisão da literatura apresentada, foi elaborada uma multi-metodologia a 

3 fases que se apresenta como solução de melhoria contínua para a linha H07, combinando as 

diferentes ferramentas referidas. Aplicando em simultâneo a Teoria das Restrições e Lean, a primeira 

fase visa a identificação das causas e restrição do problema (RCA); a segunda fase corresponde à 

implementação das melhorias (SMED, 5S e Heijunka); e finalmente, na terceira fase, caso até aí não 

seja alcançado o objetivo, a restrição é elevada mediante um investimento no ponto de estrangulamento 

identificado. Mediante a aplicação de todas as medidas e fases propostas, é possível atingir um ganho 

trimestral para a linha H07 de aproximadamente 556 horas de produção e uma redução de desperdício 

em mais de 15 mil toneladas de papel. Esta é a abordagem apresentada no âmbito desta dissertação 

com o objetivo de incrementar a eficiência operacional da linha H07. 

  

Palavras-Chave: Melhoria Contínua, Teoria das Restrições, Lean, Root Cause Analysis, 5S, SMED, 

Heijunka. 
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Abstract 

 The highly competitive environment in which companies operate nowadays leads to an increase in the 

efficiency and effectiveness of their operations. Without compromising quality standards, which in many 

cases are increasingly demanding, companies aim to achieve high production levels, by reducing the 

various types of waste and, thus, reducing costs. As a utility product, the tissue paper market is 

positioned not only as a highly competitive market, but also as one in which innovation is difficult to 

achieve. It is in this context that Renova, the Paper Factory of Almonda S.A., a Portuguese company 

based in Torres Novas, operates in the tissue paper market, its main focus. To overcome high 

competitive pressures, Renova differentiates itself by developing an extensive range of products with 

high quality standards. Therefore, consumer interest in this varied range of products translates into 

successive (format) changes. The high set-up times of the H07 line (Renova Plant 2), one of the lines 

with the greatest production capacity of the company, are one of the greatest contributors that lower 

operational indicators below the internally proposed objective - working coefficient and productivity. 

Additionally, after careful analysis, it was possible to conclude that the levels of waste should also be 

reduced. Thus, in order to solve the identified problem, a review of the relevant literature was carried 

out, where Theory of Constraints and continuous improvement tools such as RCA, SMED, 5S and 

Heijunka are addressed. Finally, based on a review of the literature presented, a three-phase multi-

methodology was developed. This method presents itself as a continuous improvement solution for the 

H07 line, combining the different tools mentioned. Applying simultaneously the Theory of Constraints 

and Lean, the first phase aims to identify the causes and restrictions of the problem (RCA); the second 

phase corresponds to the implementation of the improvements (SMED, 5S and Heijunka); and finally, 

in the third stage, if the objective is not reached until then, the restriction is elevated by means of an 

investment in the identified bottleneck. By applying all the measures and phases proposed, it is possible 

to achieve a quarterly gain for the H07 line of approximately 556 hours of production and a waste 

reduction of more than 15 thousand tons of paper. This is the approach presented in the scope of this 

dissertation with the objective of increasing the operational efficiency of the H07 line. 

 

Keywords: Continuous Improvement, Theory of Constraints, Lean, Root Cause Analysis, 5S, SMED, 

Heijunka. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do Problema 

Atualmente, a indústria do papel enfrenta, como nunca, os desafios de uma nova era tecnológica e, 

com isso, a sua génese sofre alterações permanentemente. O papel de impressão, um dos produtos 

mais comercializados de sempre nesta indústria, enfrenta uma procura cada vez menor. 

Consequentemente, os esforços produtivos viram-se para outro produto, que por outro lado, devido ao 

crescimento de nações emergentes, vê a sua procura aumentar ano após ano – o papel tissue.  

O mercado do papel tissue é altamente fragmentado, havendo três empresas - SCA, Georgia Pacific e 

Kimberly-Clark - que se destacam em relação a todas as restantes. Estas três, entre si, repartem cerca 

de 29% de toda a capacidade de produção instalada (Sundsvall, 2013). Apesar de não ser a condição 

concorrencial desejável para a Renova, o mercado do papel tissue não deixa, por isso, de ser um 

mercado altamente atrativo para a empresa portuguesa. Após um período de maior estagnação, em 

que a taxa de crescimento do volume de vendas em 2009 se fixou nos 1,2% (Esko, 2016), tem-se 

verificado nos últimos anos, e perspetiva-se que assim continue, um crescimento a rondar os 4% por 

ano. Representada em mais de 60 mercados em todo o mundo, incluindo os mais emergentes, a 

estratégia da Renova tem passado por reforçar não só a sua posição no mercado nacional, onde é líder 

com uma quota a rondar os 30%, mas também por internacionalizar-se, com especial preponderância 

na Europa. Atualmente, a empresa portuguesa vê no mercado internacional um fator chave para o 

sucesso, advindo daí aproximadamente metade dos seus resultados anuais. Tal como é possível 

verificar na figura 1, os proveitos operacionais da empresa têm vindo sempre a crescer desde 2005, 

exceto em 2010. Em 2015, a empresa registou um proveito operacional recorde na ordem dos 124 

milhões de euros. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolução dos Proveitos Operacionais 2002-2015 

É neste contexto que, não sendo um dos líderes de mercado mundial, a Renova consegue de forma 

inovadora ser competitiva e obter resultados reconhecidamente positivos. Uma vez que, se trata de 

uma indústria que requer elevados investimentos para que se verifiquem melhorias significativas ao 

nível da produção, a melhoria de processos assume um papel fundamental. Para além disso, a empresa 

portuguesa não está posicionada ao nível de outras no mercado, o que significa que investimentos de 
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capital intensivo, apesar de existirem, são ainda mais difíceis de concretizar. Como tal, o estudo de 

melhoria contínua a elaborar nesta dissertação revela-se da maior importância, dado que as melhorias 

a implementar implicam custos significativamente menores e permitirão desencadear processos mais 

eficientes e eficazes, fundamentais para a competitividade da empresa no mercado em que se insere. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O principal objetivo deste trabalho consiste em identificar e propor uma metodologia, que permita 

melhorar a eficiência das operações de mudança e funcionamento, numa das principais linhas de 

transformação da Renova. Para tal, é importante evidenciar alguns objetivos e passos intermédios: 

• Análise do processo de transformação e caracterização da linha H07. 

• Concepção de uma metodologia consentânea com a revisão bibliográfica apresentada. 

• Avaliação do estado atual do sistema em estudo (eficiência operacional da linha H07). 

• Identificação do ponto de estrangulamento do sistema em estudo. 

• Aplicação e sugestão de melhorias na linha H07 no âmbito da metodologia criada. 

• Avaliação do impacto das melhorias na eficiência operacional da linha H07. 

• Apresentação da conclusão relativa ao ganho operacional verificado e de desenvolvimentos 

futuros que cooperem nesse sentido. 

1.3. Estrutura da Dissertação 

O projeto desenvolvido divide-se em sete capítulos, que seguem a metodologia anteriormente 

apresentada e que se apresentam de seguida: 

Capítulo 1 - Introdução: No primeiro capítulo é feita uma contextualização do problema, confrontado 

a realidade da empresa com o mercado em que se insere, explorando de seguida a sua situação em 

particular. Após essa contextualização, são apresentados os objetivos do presente projeto, a 

metodologia seguida para alcançar os mesmos e, por fim, a estrutura que o projeto segue. 

Capítulo 2 – Caso de Estudo: Neste capítulo, a empresa é caracterizada a vários níveis, o processo 

de transformação é detalhado e a linha H07 é apresentada. Para além disso, os indicadores da linha 

em estudo são analisados e, consequentemente, é caracterizado o problema e metas a atingir. 

Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica: No terceiro capítulo são estudadas metodologias de melhoria 

contínua, nomeadamente, a Teoria das Restrições e Lean, bem como quatro ferramentas Lean, 

consideradas fundamentais à resolução do problema. Neste capítulo, uma abordagem combinada das 

metodologias apresentadas no capítulo 3 é apresentada, define-se pois uma multi-metodologia a 3 

fases. 

Capítulo 4 – Identificação da restrição do sistema No contexto apresentado, procede-se neste 

capítulo à execução da primeira fase, a identificação da restrição do sistema. Para tal, revela-se 

fundamental o recurso à RCA. A posteriori, tendo por base uma análise de tempos da linha H07, é 

identificado o ponto de estrangulamento da mesma. 
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Capítulo 5 – Implementação e proposta de melhorias: No quinto capítulo, todas as propostas e 

aplicações de melhorias são apresentadas no âmbito da segunda fase da multi-metodologia proposta. 

Assim sendo, ferramentas como SMED, 5S e Heijunka são aplicadas na redução dos tempos e 

frequência de setups, sobretudo ao nível do ponto de estrangulamento identificado. Revela-se 

igualmente importante a avaliação feita ao ganho operacional de cada melhoria. 

Capítulo 6 – Análise de resultados: Neste penúltimo capítulo são apresentados de forma sumária os 

ganhos operacionais das medidas apresentadas no capítulo 5. Adicionalmente, é apresentado o ganho 

total, bem como o impacto do mesmo nos indicadores da linha H07. 

Capítulo 7 – Conclusões finais e desenvolvimentos futuros: Neste último capítulo, é analisado o 

trabalho realizado até ao momento, confrontando os resultados com os objetivos inicialmente 

propostos. Para além disso, é também confrontado o resultado obtido com o objetivo proposto 

internamente para a linha H07. Sendo apresentados, por fim, conteúdos para desenvolvimento futuro 

que levem ao cumprimento do objetivo de melhoria contínua na linha H07. 
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2. Caso de Estudo 

2.1. Caracterização da Renova 

2.1.1. História 

Há aproximadamente dois séculos atrás, em 1818, é criada uma marca de água para papéis, à qual se 

atribui originalmente o nome Renova. Contudo, apenas no ano de 1939, a Renova - Fábrica de Papel 

do Almonda S.A. é constituída, apresentando como principal finalidade a produção de papel de 

impressão, escrita e embalagem. Dando resposta às mudanças então existentes, a empresa localizada 

no concelho de Torres Novas, vê o seu foco de negócio ser orientado maioritariamente para produtos 

de papel descartável em 1961. Como tal, de forma a dar uma resposta coincidente com o mercado em 

que até hoje se mantém, a Renova decide ajustar a sua capacidade produtiva, construindo para isso 

novas instalações nos anos 70 (Fábrica 2).  

Mais tarde, em 1986, ano em que Portugal se torna país membro da Comunidade Económica Europeia, 

o paradigma das empresas portuguesas sofre uma alteração, passando estas a necessitar de uma boa 

capacidade de resposta para a entrada de novos concorrentes no mercado nacional, bem como de um 

incisivo aproveitamento da oportunidade de internacionalização. Assim, as décadas de 80 e 90 são 

pautadas por elevados investimentos em infraestruturas e tecnologia, podendo-se destacar a 

ampliação da capacidade produtiva para 60.000 toneladas por ano com a criação da Renova España 

S.A., bem como a criação da Divisão de Reciclagem. No seguimento da sua estratégia de 

internacionalização, em 2002, a marca dá entrada em dois mercados proeminentes: França e Bélgica. 

Em 2005, quando já considerada uma marca de alargado reconhecimento internacional, detendo cerca 

de 33% do mercado português e 1% de todo o mercado correspondente à Europa Ocidental (Costa, 

2013), a Renova promove o lançamento mais disruptivo até então visto na indústria do papel tissue: o 

primeiro papel higiénico preto do mundo, no salão “Maison&Object”, em Paris. Paulo Pereira da Silva 

que se junta à Renova em 1984, após concluída a formação em Engenharia Física em Lausanne, na 

Suíça, sobe progressivamente na empresa, chegando a CEO em 1995, e torna-se o principal promotor 

e impulsionador da linha de produtos designada a posteriori por Renova Black. Apesar do claro 

potencial inovador anteriormente fomentado por Paulo Pereira da Silva, sendo disso maior exemplo o 

lançamento de papel com loção aquando da penetração do mercado francês em 2002, é três anos mais 

tarde que segundo o CEO da Renova “a linha preta permite estar em redes de distribuição de todo o 

mundo” (Costa, 2013).  

Ao longo dos anos, a consolidação e constante inovação da marca levam-na até a um patamar em que 

cerca de 50% de toda a sua produção é direcionada para o mercado internacional. Assim, de forma 

consequente e lógica, em 2015 é tomada a decisão de estabelecer a mais recente fábrica da Renova 

em Saint-Yorre, França (Fábrica 3) (Declaração Ambiental, 2015). Desta maneira, a Renova aproxima-

se estrategicamente dos seus mercados de exportação primordiais – Espanha, França, Bélgica e 

Luxemburgo – deixando assim de depender exclusivamente da produção em território nacional. 

 



5 
 

2.1.2. Estrutura Organizacional da Empresa 

Tal como apresentado na figura 2, a estrutura organizacional da Renova - Fábrica de Papel do Almonda 

S.A. apresenta-se divida em oito secções distintas, cuja multidisciplinaridade é evidente e coincidente 

com as necessidades do sector de atividade em que se insere – produção, distribuição e 

comercialização de produtos derivados de papel. No âmbito do presente trabalho, as secções da 

produção e manutenção serão da máxima importância, podendo outras como a logística e compras 

serem relevantes, visto que os diferentes departamentos estão interligados entre si e não funcionam 

de forma isolada. 

 

Figura 2: Estrutura Organizacional da Renova - Fábrica de Papel do Almonda S.A. 

 

2.1.2.1. Estrutura de Produção 

No presente trabalho, em que as operações dos processos de transformação serão o foco de análise, 

considera-se fundamental explanar as funções do departamento afeto às mesmas – a divisão de 

transformação (DITA). Por conseguinte, visto que o departamento referido se insere no departamento 

de produção, tal como se verifica na figura 3, a apresentação do mesmo e descrição sucinta dos 

restantes subdepartamentos é igualmente exposta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama processual da Renova - Fábrica de Papel do Almonda S.A. 
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Divisão de Reciclagem (DIRE) 

A Divisão de Reciclagem (DIRE) tem como principal objetivo o reaproveitamento de fibras celulósicas 

provenientes de papel velho previamente selecionado e desperdícios. Durante o processo de 

reciclagem, oito etapas processuais – desagregação do papel, depuração, crivagem, flotação, lavagem, 

branqueamento, dispersão e prensagem – são aplicadas sequencialmente, seguindo o produto final via 

pipeline (via líquida) para a Divisão de Fabricação (DIFA) da Fábrica 2 ou via transporte terrestre (pasta 

seca) para a mesma divisão da Fábrica 1. A DIRE apresenta uma capacidade de 35.000 toneladas por 

ano de papel reciclado, sendo responsável por aproximadamente 50 por cento da matéria-prima fibrosa 

utilizada na Renova. Adicionalmente, a DIRE ocupa-se ainda da gestão de efluentes da Fábrica 2 

(ETAR2) e da gestão do Aterro Controlado de Resíduos Industriais (ACR). 

Divisão de Fabricação (DIFA) 

A Divisão de Fabricação (DIFA) é abastecida com duas categorias de matérias-primas, pasta reciclada 

fornecida pela DIRE e pasta virgem adquirida no exterior. O processo primordial da DIFA é a fabricação 

de papel tissue, a qual se encontra dividida em duas fases distintas: na preparação da pasta e na 

formação da folha na máquina de papel. Por fim, tendo em conta a percentagem de crepe pretendida, 

o papel é enrolado e posteriormente bobinado, ou seja, dá-se o enrolamento e agregação de uma ou 

mais folhas de papel tissue para a produção de bobines com formatos inferiores ao rolo da máquina. 

De forma ininterrupta, as bobines produzidas são embaladas em filme de plástico e armazenadas, 

prosseguindo a posteriori para a Divisão de Transformação (DITA). Finalmente, é importante referir que 

da DIFA fazem parte a Máquina 4, na Fábrica 1, e as Máquinas 5, 6 e 7, estabelecidas na Fábrica 2. 

Contudo, consoante o tipo de processo produtivo considerado, a fabricação das bobines de papel é 

feita em unidades fabris distintas: quando a ordem de produção é destinada a papel colorido, então a 

escolha da máquina 4 é privilegiada face às restantes; por outro lado, quando se pretende que a 

produção seja de alta cadência e de papel branco, a utilização das máquinas 5 e 6 é mais recorrente. 

Adicionalmente, à principal função da DIFA, junta-se também a gestão do tratamento de efluentes da 

Fábrica 1 (ETAR1). 

Divisão de Transformação (DITA) 

A Divisão de Transformação (DITA), que será o foco do presente trabalho, utiliza como matérias-primas 

principais as bobines de papel tissue previamente produzidas na DIFA. Tal como o nome indica, o 

objetivo da divisão referida é a produção de “transformados” de papel. A DITA é constituída por duas 

áreas diferenciadas: Dobras (guardanapos, toalhas de mão, lenços de bolso e faciais) e Rolos (papel 

higiénico, rolos de cozinha e industriais). Localizadas exclusivamente na Fábrica 2, a Renova tem ao 

seu dispor diversas linhas de produção: linhas dedicadas unicamente à transformação de bobines em 

rolos de papel higiénico, como por exemplo as linhas H04 e H05; linhas de transformação direcionadas 

em exclusivo para a produção de rolos de cozinha, tal como a linha H06; bem como linhas de 

transformação multifacetadas, as quais possibilitam a obtenção quer de rolos de papel higiénico, quer 

rolos de rolos de cozinha. Neste último caso, a linha de produção que se destaca é a linha H08 que, 

por sua vez, dentro da categoria de rolos de papel higiénico tem integrada a possibilidade de obter 
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produtos com impressão (gama design). No presente trabalho, a linha em estudo – linha H07 – apesar 

de se destinar exclusivamente a um produto final, o rolo de papel higiénico, permite múltiplos formatos, 

sendo feita nesta linha a famosa gama red e black label. 

Divisão de Transformação em França (DTAF) 

No seguimento lógico de internacionalização e posicionamento estratégico nos quatro mercados 

internacionais mais importantes para a empresa, a compra das instalações fabris da Candia em Saint-

Yorre dá origem a um investimento de raiz capaz de produzir “transformados” de papel tissue consoante 

as exigências dos mercados mais próximos havendo, por conseguinte, um menor lead time. Nestas 

instalações são, por enquanto, fabricados exclusivamente rolos de papel higiénico e rolos de cozinha. 

Divisão de Produtos Sanitários (DISA) 

 A Divisão de Produtos Sanitários (DISA), localizada na Fábrica 1, dedica-se integralmente à produção 

de proteções sanitárias femininas. 

Divisão de Produtos Personalizados (DIPE) 

A Divisão de Produtos Personalizados (DIPE), estabelecida na Fábrica 1, vai ao encontro do caráter 

inovador e criativo da Renova que, por sua vez, pretende que o seu público alvo colabore ativamente 

nesse processo de criação. Desta maneira, esta divisão detém a capacidade de personalizar produtos, 

tendo a possibilidade de impressão a várias cores. 

Serviços de Laboratório 

Não sendo possível precisar uma única etapa em que os Serviços de Laboratório estejam presentes, 

os mesmos apoiam e verificam os sistemas de garantia da qualidade introduzidos nas linhas de 

produção em toda a fábrica. As suas principais atividades são os ensaios de papel, os ensaios de 

análise de águas e os ensaios de matérias-primas, verificando se os resultados estão de acordo com 

as especificações estabelecidas. Para além disso, o seu papel estende-se até projetos que aprofundam 

os conhecimentos científicos e tecnológicos, permitindo melhorar aspetos do processo produtivo, da 

proteção ambiental e desenvolver novos produtos. 

2.1.2.2. Manutenção 

Neste departamento coexistem a Manutenção Elétrica (MTE) e a Manutenção Mecânica (MTM), 

subdivisões em que os operadores da instrumentação assumem responsabilidade perante qualquer 

ação a ser feita nos equipamentos de todas as fábricas. 

2.1.3. Portfólio de Produtos 

Os produtos de papel tissue provenientes das três fábricas Renova e distribuídos por todo o mundo 

são fabricados tendo por base um processo de transformação, partindo de fibras naturais e/ou sintéticas 

com vista à obtenção de um leque de produtos alargado: rolos de papel higiénico, rolos de cozinha, 

guardanapos, toalhas de papel, lenços faciais e lenços de bolso. Este processo de transformação é 
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detalhado nos subcapítulos seguintes, apresentando-se neste, exemplos representativos dos produtos 

únicos fabricados pela empresa portuguesa. 

A Renova - Fábrica de Papel do Almonda S.A. não promove a fabricação e comercialização dos seus 

produtos sem lhes acrescentar inovação. Como tal, a Renova dispõe no momento atual de mais de 

1000 referências distintas de produtos pertencentes aos segmentos acima referidos. Para além disso 

e, como consequência lógica desta alargada diferenciação, a empresa natural de Torres Novas vai ao 

longo dos anos criando marcas que potenciam essa característica. Em 2004, o lançamento do 

emblemático papel preto - gama black - foi disruptivo e catapultou a marca para uma faturação 6% 

superior no ano seguinte, contribuindo igualmente para um aumento das vendas de papel branco – 

gama standard. Nos anos seguintes, a linha diferenciadora continua a ser bem visível nos seus 

lançamentos de produto. Em 2007, a Renova cria uma marca destinada a promover a defesa do meio 

ambiente, privilegiando assim a produção de artigos utilizando 100% pasta reciclada como matéria-

prima – Renova Green (Figura 4 (a)). Em 2014, a empresa cria uma nova geração de produtos 

coloridos, em que cada distinto segmento de produtos passa a estar disponível em múltiplas cores 

vibrantes e aromas distintos (Figura 4 (b)). Sendo um exemplo emblemático, durante o Europeu de 

futebol de 2016, a Renova surpreende mais uma vez e lança a marca “Renova Foot Cup” dedicada a 

todos os apreciadores de futebol (Figura 4 (c)). Referidos apenas alguns exemplos de lançamentos 

marcantes da empresa, é importante referir que esta constante diferenciação e atualização da gama 

de produtos conduz a uma elevada pressão de rápido e correto funcionamento, sobretudo na Divisão 

de Transformação. 

Figura 4: Exemplos do portfólio de produtos inovadores da Renova 

2.2. Localização Estratégica das Unidades Fabris em Portugal 

Atualmente, a Renova - Fábrica de Papel do Almonda S.A. detém três unidades fabris com duas 

posições estratégicas distintas. Nesta secção, a localização estratégica das unidades industriais em 

Portugal é explorada em maior detalhe, uma vez que será aí o foco de trabalho da dissertação. 

Construída nos anos 50, a Fábrica 1 localiza-se na Zibreira, concelho de Torres Novas, em Portugal 

(Figura 5 (a)). Mais tarde, distando aproximadamente 1500 metros da primeira localização, a Fábrica 2 

é edificada. Sabendo que, o processo produtivo de papel requere como recurso fundamental a água, 

as primeiras fábricas da empresa são inicialmente concebidas para um máximo aproveitamento da 

mesma. Assim sendo, ambas as unidades gozam de uma localização privilegiada relativamente ao Rio 

Almonda, o qual vê a sua nascente localizada no interior da Fábrica 1 (Figura 5 (b)). Assim que é 

construída a Fábrica 2, a Renova vê o alcance dos seus produtos substancialmente ampliado, 
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permitindo assim uma segmentação ao nível da estrutura em cada uma das unidades fabris. Dessa 

maneira, na Fábrica 1 o processo produtivo é repartido pela DIFA e DISA. Na Fábrica 2, o conjunto de 

competências é mais alargado, permitindo assim a existência da DIRE, da DIFA e, finalmente da DITA, 

divisão em que se encontra a linha de transformação focada no presente trabalho, levando a que o 

mesmo decorra integralmente na Fábrica 2. Dadas as diferentes competências existentes em cada 

unidade fabril, é de salientar do ponto de vista estratégico, a reduzida distância entre as duas fábricas. 

Desta maneira, o lead time referente ao transporte das bobines de papel produzidas na DIFA da fábrica 

1 e, posteriormente requeridas na DITA da fábrica 2, é bastante reduzido (Figura 5 (c)). 

Figura 5: Localização Estratégica das Unidades Fabris em Portugal 

2.3. Descrição do Processo de Transformação 

O processo de transformação de bobines de papel tissue em rolos (higiénicos e de cozinha), lenços, 

toalhas e guardanapos, deve assim obedecer aos critérios e especificações técnicas de cada produto. 

Dessa maneira, as características do papel utilizado como matéria-prima na DITA diferem consoante o 

tipo de produto a que se destina, podendo ainda, dentro de cada tipo, existir variações na cor e 

composição. Por sua vez, esta última confere determinadas propriedades físicas e químicas – 

resistência à tração, alongamento, poder de absorção, resistência ao húmido, entre outras. As bobines 

têm especificações ao nível da sua largura e diâmetro, o que é a priori considerado para uma correta 

alocação à linha desejada. Contudo, apesar de algumas considerações iniciais serem aplicáveis a todo 

o processo de transformação, o mesmo é segmentado consoante o produto final pretendido, sendo 

consideradas duas áreas distintas: rolos e dobras. Tendo em consideração que o trabalho apresentado 

se foca na Linha H07, a qual se destina à produção de rolos, o processo de transformação referente à 

obtenção dos mesmos é, por isso, descrito de forma mais pormenorizada. No final da secção, a área 

das dobras é igualmente exposta de forma mais resumida. 

2.3.1. Rolos 

Tal como no processo de transformação ilustrado na Figura 6, duas máquinas funcionam 

simultaneamente, garantindo assim que o produto final é obtido nas condições desejadas. Assim, 

enquanto se efetuam todas as transformações necessárias ao papel recebido – processos 1 a 22 – na 

máquina de transformação, na segunda máquina é garantida a produção de casquilhos – processos 23 

a 33 – que são introduzidos no processo primário imediatamente antes da operação de bobinagem. De 
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forma mais detalhada, cada um dos processos respetivos às máquinas mencionadas é explicitado de 

seguida.  

2.3.1.1. Máquina de Transformação  

1. Seleção de matéria-prima: Tendo acesso à base de dados “especificações de produtos”, o operador 

da DITA procede à seleção das matérias-primas. As mesmas são mantidas no armazém automático, a 

partir do qual veículos equipados com um sistema de navegação a laser (AGV) garantem o seu 

transporte até à linha sem qualquer intervenção humana (ver Anexo A – Figura A1). Assim, concluída 

a entrega na linha pretendida, o operador é incumbido de aferir visualmente as características da 

matéria-prima. 

2. Parametrização da máquina: Consoante o planeamento da produção, o operador programa os 

parâmetros de funcionamento da máquina. 

3. Carregamento: A máquina de transformação é alimentada com as matérias-primas necessárias à 

obtenção do produto final. De seguida, o operador regista na base de dados “SAP – registos de 

produção DITA” todas as matérias-primas consumidas. 

4. Desenrolamento: Desenrolamento da bobine de papel tissue, considerando o número de folhas 

pretendido para o produto final (2 folhas, 3 folhas ou 4 folhas). No decorrer desta etapa, o operador 

realiza um controlo visual do posicionamento da folha na máquina – o papel deve estar centrado em 

relação à lâmina de corte.  

5. Impressão: Caso a especificação do produto o indique e a máquina utilizada permita, a folha de 

papel é impressa com o padrão previamente selecionado. A impressão pode ser efetuada até 4 cores 

e podem ser produzidos, em simultâneo, no máximo 30 rolos de papel higiénico com figuras distintas 

ou 13 rolos de cozinha. Posteriormente, o operador atesta visualmente a qualidade de impressão da 

folha. Para o presente trabalho, é importante referir que a linha em estudo – linha H07 – não dispõe 

desta funcionalidade. 

Gofragem:  

6. DESL/NESTED: Nesta fase, uma gofragem dessincronizada e encaixada é realizada. Este processo 

destina-se exclusivamente à produção de rolos de cozinha, permitindo um aumento significativo do 

volume de folhas, às quais se junta cola de forma a unir as camadas. É de referir que, dada a natureza 

do produto e o volume pretendido, a profundidade da gofragem é considerável. 

7. Gofragem micro e macro em simultâneo. 

8. Gofragem micro: Na folha interior do rolo, um fino ponteado é obtido a partir da ação mecânica dos 

rolos de aço, conferindo assim volume e espessura ao papel. Complementarmente, na folha exterior, é 

efetuada uma gofragem micro em dupla altura. 

9.  Gofragem macro/Colagem: Nesta etapa da gofragem, elementos macro com maior profundidade, 

tais como desenhos, são criados na folha exterior do rolo. Estes mesmos elementos apresentam função 
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decorativa, bem como funcional, uma vez que na face interior dos mesmos se aplica cola. No caso 

particular da linha H07, a cola é aplicada diretamente na tinta destinada aos elementos macro. 

10. Edge Embossing: As folhas de papel são unidas por compressão mecânica na sua superfície por 

um conjunto de roletes sobre um rolo de aço. Existe necessidade de utilizar este procedimento se, e só 

se, o papel a produzir for de quatro folhas. 

11. Aplicação de aditivos: Aplicação de aditivos na superfície do papel/casquilho. Nesta etapa, o 

operador é responsável por aferir se a dosagem de aditivos aplicada é a correta. Esta aplicação de 

aditivos tende a valorizar as propriedades dos rolos, como o cheiro, quando é aplicado algum tido de 

perfume no casquilho, ou como a maciez do papel, quando se aplicam loções na folha. No caso 

específico da loção, é importante confirmar que o produto não fica demasiado viscoso. 

12. Picotado: Formação da linha de rasgamento da folha do rolo de papel. 

13. Bobinagem: Enrolamento do papel sobre o casquilho, controlando a relação entre a velocidade de 

enrolamento da bobine e o seu diâmetro. 

14. Corte transversal: Corte transversal da folha de papel. 

15. Colagem da última folha: De maneira a impedir que o papel se desenrole posteriormente, é 

aplicada cola de selagem na última folha. 

16. Acumulação de charutos: Funcionando como buffer para o sistema em estudo, uma estrutura em 

forma de torre permite a acumulação de charutos – casquilhos com o comprimento inicial e papel já 

enrolado (ver Anexo A – Figura A2). 

17. Corte transversal do charuto: O charuto é cortado em partes iguais, dando origem aos rolos de 

papel e a dois segmentos de desperdício – as extremidades. O operador é responsável por garantir 

que o corte e formato do rolo se encontram conforme as especificações. 

18. Embalagem Primária: Aplicação de um filme de polietileno para efeitos de embalagem. A posição 

do mesmo relativamente ao conjunto de rolos é, posteriormente, controlada visualmente. Para efeitos 

de rastreabilidade, a embalagem é marcada com o respetivo número de lote. 

19. Embalagem Secundária: Aplicação de um filme de propileno a um número predefinido de 

embalagens, constituindo assim unidades de venda ao público. Mais uma vez, o operador afere 

visualmente a condição do saco de produto acabado (ver Anexo A – Figura A3 ). 

20. Inspeção do produto final: Avaliação das características e composição do produto final, de acordo 

com o procedimento de inspeção e ensaio DITA. 

21. Controlo de Produto não conforme: O produto não conforme é identificado e segregado, por 

forma, a evitar a sua posterior utilização. Aquando da deteção de produto não conforme, uma não 

conformidade deve ser aberta de acordo com o procedimento de não conformidades, ações corretivas 

e preventivas. 
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22. Paletização: A paletização, ou embalagem terciária, é automática e garantida por robots 

antropomórficos (ver Anexo A – Figura A4). Esta última etapa assegura que, as paletes são envolvidas 

em filme estirável e recebem a etiquetagem com a respetiva identificação. Desta forma, a unidade de 

transporte do produto para o cliente é finalizada. 

 

2.3.1.2. Máquina de Casquilhos 

23. Seleção de matéria-prima: Processo de seleção e controlo visual das propriedades das matérias-

primas a utilizar na produção dos casquilhos. 

24. Carregamento: Alimentação das matérias-primas na máquina dos casquilhos. 

25. Parametrização da máquina: Definição dos parâmetros de funcionamento da máquina. 

26. Desenrolamento: Desenrolamento do rolo de cartolina, que servirá de base à formação dos 

casquilhos. Apesar de algumas linhas utilizarem máquinas de um desenrolamento de uma cartolina, a 

linha H07 dispõe de uma máquina de casquilhos com um processo de desenrolamento diferente, 

utilizando duas folhas de cartolina em simultâneo (ver Anexo A – Figura A5). 

27. Impressão do casquilho: Caso as especificações do produto o mencionem, a face interior do 

cartão para casquilho é impressa por intermédio de clichés. O operador deve, assim que completa a 

impressão, garantir visualmente a qualidade da mesma. 

28. Lubrificação do veio: Lubrificação do veio de enrolamento do casquilho. 

29. Formação do Casquilho: No caso específico da linha H07, a formação do casquilho parte de duas 

folhas de cartão que, por sua vez, são enroladas sequencialmente em espiral de forma automatizada. 

30. Aplicação de cola: Aplicação de cola no cartão pata formação do casquilho. 

31. Aplicação de perfume: Quando assim é especificado, uma fragrância é aplicada na superfície 

exterior do casquilho. 

32. Corte longitudinal do casquilho: É efetuado um corte longitudinal do casquilho em unidades 

consoante as dimensões previamente definidas. O operador deve atestar a qualidade e comprimento 

do corte longitudinal. 

33. Alimentação de casquilhos: Imediatamente antes do processo de bobinagem, a máquina de 

transformação é alimentada pelos casquilhos recém-formados. 
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Figura 6: Processo de transformação de papel tissue – rolos de higiénico e cozinha 
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2.3.2. Dobras 

A área das dobras dispõe de 14 linhas ativas: 8 linhas de guardanapos, 3 linhas de lenços de bolso, 2 

linhas de toalhas de mão e uma linha de lenços faciais. As linhas apresentadas são automáticas e 

flexíveis, permitindo a produção de um vasto leque de referências com variações ao nível das 

propriedades do papel, da gofragem, da dobragem, da embalagem, da contagem ou da constituição da 

unidade de venda. Quanto ao processo associado à obtenção destes produtos, apesar de distinto do 

processo afeto à obtenção de rolos, partilha algumas etapas e é possível generalizar segundo as 

seguintes: dobragem, embalagem, encartonagem e paletização. Inicialmente, na etapa de dobragem, 

o papel é desenrolado da bobine, gofrado, cortado longitudinalmente e transversalmente, dobrado e, 

por fim, empilhado consoante a contagem especificada. A gofragem apresenta várias vertentes de 

aplicação e finalidades: a gofragem contínua de uma camada, que confere mais volume à folha, como 

nos guardanapos ou toalhas de mão; a gofragem micro ou dessincronizada, em que a aplicação de 

cola em papel com duas camadas tem a função de unir as mesmas, como é também o caso dos 

guardanapos ou toalhas de mão; a gofragem de bordos, que além da decoração, tem também como 

função a união das camadas (2, 3 ou 4). Dependendo da linha, a impressão pode ser feita até 4 cores. 

A dobragem, por sua vez, obedece ao tipo de produto fabricado: os guardanapos podem ter dobragem 

“1/4”, “1/6” ou tipo L; os lenços de bolso têm as possibilidades de dobragem normal ou compacta; os 

lenços faciais e as toalhas de mão requerem um processo de interdobragem, o que permite ao utilizador 

ficar com a ponta da próxima folha disponível, assim que uma é retirada. De seguida, os produtos finais 

são embalados e encartonados. No caso dos guardanapos e dos lenços de bolso, a embalagem é feita 

através de filme de polietileno e propileno, o qual envolve o maço que, posteriormente, é selado na 

embaladora. De forma diferente, os maços de lenços faciais são dispostos em caixas de cartão e as 

toalhas de mão são envolvidas em papel. Por fim, a paletização é feita de forma automática. As paletes 

são, em todo o caso, envolvidas e etiquetadas automaticamente, sendo depois dirigidas para o 

armazém de produto acabado.  

2.4. Caracterização da linha H07 

A linha H07 viu iniciada a sua atividade em 2002, sendo por isso uma das linhas mais recentes da 

empresa dedicada à transformação de rolos. Como tal, o seu nível de automatização e especificações 

são elevados pelo que, nesta secção, se apresenta em maior detalhe o funcionamento da mesma. 

2.4.1. Layout 

A linha H07, dedicada exclusivamente à transformação de rolos de papel higiénico, segue de forma 

genérica o processo de transformação ilustrado na secção anterior. Adicionalmente, a mesma pode ser 

caracterizada tendo por base sete áreas funcionais e operacionais: máquina de casquilhos, 

desenrolamento, gofragem, bobinagem, zona de corte, embalagem e paletização e, por fim, 

envolvedora (ver Anexo B). Esta caracterização revela-se importante não só para o entendimento do 

funcionamento da linha, bem como para a compreensão e estudo das mudanças de formato, uma vez 

que as mesmas acontecem em cada um destes segmentos. 
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2.4.1.1. Caracterização das diferentes secções 

Uma vez que, cada secção é composta por vários elementos, é importante apresentar individualmente 

cada um dos mesmos, bem como as respetivas capacidades produtivas máximas (ver Tabela 1). 

Tabela 1: Caracterização das secções da linha H07 

Código Secção Equipamento Fabricante Ano Output Máximo 

H07.01 

Máquina 

De 

Casquilhos  

Desenrolamentos e Unidade de 

Impressão de Casquilhos 
PERINI 2002 98 m/min 

H07.02 
Desenrolamentos e Unidade de 

Aplicação de Cola 
PERINI 2002 100 m/min 

H07.03 Formador de Casquilhos PERINI 2002 35 casquilhos/min 

H07.04 Acumulador de Casquilhos PERINI 2002 35 casquilhos/min 

H07.05 

Desenrolamento 

Veio de Desenrolamento 

Externo 
PERINI 2002 800 m/min 

H07.06 Veio de Desenrolamento Interno PERINI 2002 800 m/min 

H07.07 
 

Gofragem 

Edge Embosser PERINI 2008 650 m/min 

H07.08 Micro Gofradora PERINI 2002 650 m/min 

H07.09 
Macro Gofradora PERINI 2002 

600 m/min c/ cola 

650 m/min s/ cola 

H07.10 
 

 

Bobinagem 

Aplicador de Loção WEKO 2006 1800 ml/m/min 

H07.11 Bobinadora PERINI 2002 650 m/min  

H07.12 Selador da Última Folha PERINI 2002 35 charutos/min 

H07.13 Acumulador de Charutos PERINI 2002 200 charutos 

H07.14 Zona 

de 

Corte 

Distribuidor de Charutos PERINI 2002 35 charutos/min 

H07.15 
Máquina de 

Corte 
PERINI 2008 30 rolos/min 

H07.16 

Embalagem e 

Paletização 

Embaladora KPL 2002 150 packs/min 

H07.17 Máquina de Pegas KPL 2002 110 packs/min 

H07.18 Ensacadora KPL 2002 20 sacos/min 

H07.19 Paletizador OCME 2005 7 ciclos/min 

H07.20 Envolvedora Envolvedora TECHNOWRAPP 2005 50 paletes/h 

 

2.4.2. Operação da linha H07 

A linha H07 encontra-se em funcionamento 24h por dia, durante todo o ano, parando exclusivamente 

nos dias 25 de Abril, 1 de Maio, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro. A linha em estudo opera paralelamente 
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em relação à linha H08, partilhando com esta última um chefe de linha. Este, em cada turno, é 

responsável por coordenar as operações de ambas, contando com 4 operadores alocados à linha H08 

e com 3 operadores alocados à linha H07. De forma pré-definida por gestores de turno e coordenadores 

de área, os operadores e os 4 chefes de linha distribuem-se por 4 equipas (A, B, C, D) que laboram 

segundo um sistema de rotação de turnos. 

Relativamente à linha H07, o tempo da sua operação pode ser dividido em duas categorias distintas:  

- Tempo de processamento: corresponde ao tempo em que a linha ou segmentos da mesma 

produzem produto final ou intermédio, respetivamente;  

- Tempo de paragem: abrange todos os períodos em que, devido a paragens planeadas ou não 

planeadas, a linha não se encontra a produzir produto final ou intermédio. Para efeitos de contagem de 

tempo, a linha está parada quando a bobinadora para. O tempo de paragem pode ser segmentado em: 

- Tempo de manutenção: destina-se à intervenção da equipa de manutenção na linha, 

sempre que há algum problema na mesma e os operadores não têm como função a 

resolução do mesmo, por exemplo a mudança de uma bomba do sistema de cola. 

- Tempo de mudança: tem em conta todos os procedimentos necessários, nos vários 

segmentos da linha, para mudança de formato.  

- Tempo de afinação: após a mudança de formato é usual os equipamentos exigirem 

algumas afinações, de forma a que o produto corresponda às especificações 

pretendidas. Para além desses períodos, o tempo de afinação engloba tempo 

consumido em correções procedentes de outros acontecimentos, por exemplo quebras 

no papel, que exigem que se encaminhe o mesmo manualmente pela zona de 

desenrolamentos. 

2.4.2.1. Operação durante tempo de processamento 

Durante o período de funcionamento da linha H07, os colaboradores, tal como ilustrado na figura 7, 

dividem o seu tempo nas diferentes áreas de atuação da seguinte maneira: 

- Operador 1: responsável por garantir o correto funcionamento da máquina de casquilhos, 

desenvolvendo tarefas como reposição de bobines de cartão, controlo visual dos casquilhos e gestão 

do acumulador. Complementarmente, sempre que necessário, o operador 1 dirige a sua atenção para 

a bobinadora e auxilia o operador 2. 

- Operador 2: tem como maior propósito garantir que o processo de bobinagem decorra normalmente 

e, sejam por isso, obtidos charutos com os padrões de qualidade definidos. Para isso, o operador deve 

controlar visualmente se a transferência do papel para o casquilho é devidamente conseguida, 

ajustando a velocidade com que a mesma é feita. Sempre que o processo de bobinagem é (novamente) 

iniciado ou os padrões de qualidade não são cumpridos, os charutos são expelidos automaticamente 

da linha e carregados pelo operador para a zona de desperdício. Este controlo é feito de igual forma 

no processo seguinte, na selagem da última folha. Adicionalmente, o operador é responsável pela 
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gestão do acumulador de charutos, podendo controlar a carga do mesmo, através da regulação da 

velocidade da bobinagem. 

- Operador 3:  responsável por garantir que os rolos que circulam nos tapetes em direção à 

embaladora, o façam numa posição horizontal e não vertical – para tal, o operador é alertado devido 

ao funcionamento de fotocélulas. Para além disso, o operador deve garantir os padrões de qualidade 

nos rolos, embalagens e sacos produzidos. Nestes últimos, deve ser garantido que o número de rolos 

e embalagens, respetivamente, corresponde ao formato que se pretende produzir. 

- Chefe de Linha: auxilia o operador 3 no desempenho das suas tarefas e coordena toda a equipa. 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 7: Operação durante tempo de processamento 

2.4.2.2. Operação durante tempo de mudança 

As mudanças de formato acontecem sempre que uma nova ordem de produção é executada e que, 

por conseguinte, se começa a produzir um produto com especificações diferentes do anterior. Uma vez 

que, existem múltiplas referências distintas a aplicar na linha H07, não existe um procedimento 

padronizado de como executar a mudança. Por vezes, a mudança de formato exige apenas que sejam 

feitas mudanças ao nível da embaladora/ensacadora, por outras, a mudança de formato leva a que as 

sete áreas funcionais, anteriormente apresentadas, sofram alterações. De forma genérica, e tomando 

este último caso como exemplo, caracteriza-se a operação durante estes tempos da seguinte forma 

(ver Figura 8): 

- Operador 1: responsável por efetuar as alterações na máquina dos casquilhos, segundo as 

características do próximo produto. Assim que termine a sua tarefa, em princípio a mais rápida, deve 

auxiliar os restantes operadores – em primeira instância o operador 2 e, mais tarde, juntar-se à 

mudança das restantes secções. 

- Operador 2: responsável por, em conjunto com o operador 1, carregar as novas bobines de papel 

nos desenrolamentos. No sistema informático, o operador 2 deve introduzir os dados relativos às 

características básicas do produto para ajustes automáticos, e fazer os restantes de forma manual, por 
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exemplo o ajuste da altura do colador da última folha. Completa a mudança alocada ao operador 2, o 

mesmo pode iniciar de imediato a produção, uma vez que o acumulador pode receber até 200 charutos. 

De seguida, o operador 2 deve, juntamente com o operador 1, ajudar os restantes nas mudanças 

subsequentes. 

- Operador 3: procede às alterações necessárias nas áreas funcionais da embaladora, ensacadora, 

paletizador e envolvedora. Enquanto que, as duas primeiras requerem uma mudança sobretudo 

manual, as duas últimas dependem sobretudo dos valores inseridos no sistema da linha H07.  

- Chefe de Linha: assume um papel mais ativo no auxílio das mudanças a cargo do operador 3, 

participando sempre que necessário em todas as restantes. Por ser, em princípio, o elemento com mais 

experiência e conhecimento, é bastante solicitado e essencial para as mudanças de formato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Operação durante tempo de mudança 

2.4.3. Avaliação crítica dos indicadores 

A monitorização da linha H07 é realizada a partir de 4 indicadores medidos mensalmente, tal como 

apresentado na Tabela 2 para os anos de 2014, 2015 e parte de 2016. O desperdício traduz-se na 

razão percentual entre o desperdício de papel – a diferença entre a quantidade de papel consumido 

real e a quantidade de papel que seria necessário – e o papel consumido na linha. A produtividade diz 

respeito à produção real horária, calculada como a razão entre a produção real e o tempo de 

processamento da linha. A produtividade tem como unidade ZUE/h, sendo que ZUE é a unidade de 

produção da Renova que designa o saco de 48 rolos de 17,5 metros cada. Desta maneira, de forma a 

uniformizar e possibilitar a comparação entre produtividades, todos os produtos são convertidos para 

esse efeito a esta unidade. O coeficiente de trabalho calcula-se como a razão percentual entre o tempo 

de processamento e o tempo de trabalho possível na linha, excluindo paragens obrigatórias e por 

gestão. A qualidade média assume-se como o coeficiente médio mensal da linha, o qual é determinado 

segundo uma metodologia definida pelos serviços de laboratório. A possibilidade de fabricar produtos 

quer da gama standard, quer da gama black label implica um ajuste dos objetivos atuais para cada um 

dos indicadores, consoante a gama em que se trabalha (ver Tabela 2). 
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Tabela 2: Indicadores da linha H07 

 

Devido à natureza dos produtos com cores mais fortes (black label), os cuidados na transformação do 

produto são reforçados e, consequentemente, os valores dos objetivos traduzem o mesmo. Enquanto 

que por um lado, o objetivo relativamente à qualidade sofre um aumento de 93 para 95, por outro lado, 

Objetivos 
atuais 

9% 320 60% 95 8% 550 64% 93 

            

 H07 Gama Black H07 Gama Standard 

Ano/Mês 
Desperdício 

(%) 
Produtividade 

(ZUE/h) 
Coeficiente de 
Trabalho (%) 

Qualidade 
Média 

Desperdício 
(%) 

Produtividade 
(ZUE/h) 

Coeficiente de 
Trabalho (%) 

Qualidade 
Média 

2014             

1  - - - -  7,1% 572 64,0% 94 

2  - - - -  6,7% 561 64,9% 93 

3 13,8% 208 59,0% 98 6,3% 602 65,6% 93 

4 11,0% 257 58,8% 100 6,8% 557 61,1% 93 

5 15,5% 168 53,8% 96 5,7% 595 62,9% 95 

6 11,2% 142 73,2%  - 6,9% 554 62,1% 94 

7 8,8% 355 62,2% 100 7,5% 580 64,0% 92 

8 -  - - -  7,2% 566 64,6% 96 

9 10,6% 357 71,3% 99 8,7% 554 63,3% 90 

10  - - - -  7,1% 575 65,3% 92 

11 13,2% 318 64,5% 80 8,1% 643 64,3% 93 

12  - - -  - 8,3% 581 64,0% 89 

Média 
2014 10,8% 258 63,3% 95 7.2% 531 63,8% 92 

2015             

1 13,9% 271 57,6% 95 8,1% 551 65,3% 93 

2 10,7% 270 69,5% 89 11,5% 481 64,2% 89 

3 19,5% 271 58,3% 98 9,8% 549 61,5% 89 

4 -  - - -  8,0% 524 62,8% 89 

5 -  - - -  9,9% 498 67,8% 95 

6 17,8% 221 49,0% 98 9,4% 502 66,2% 86 

7 12,6% 336 57,8% 98 7,3% 573 65,4% 88 

8 -  - - -  9,2% 565 60,6% 90 

9 -  - - -  8,3% 607 66,5% 91 

10 10,8% 270 64,7% 99 7,8% 585 70,1% 96 

11 8,6% 241 51,3% 99 9,0% 544 63,4% 93 

12 13,9% 266 64,1% 98 8,4% 516 66,8% 94 

Média 
2015 13,5% 268 59% 97 8,9% 541 65% 91 

2016             

1 -  - -  - 7,9% 578 67,2% 96 

2 14,8% 295 61,1% 98 9,4% 507 64,8% 97 

3 11,2% 238 71,4% 98 7,8% 523 65,6% 92 

4  - - -  - 8,4% 538 66,1% 94 

5  - - -  - 10,1% 609 61,4% 91 

6 9,8% 286 67,0% 99 9,6% 556 60,9% 90 

7 10,2% 287 55,1% 99 8,0% 539 61,7% 89 

8 10,1% 299 62,0% 98 7,9% 638 61,3% 93 

Média 
2016 11,2% 281 63,3% 98 8,6% 561 63,6% 93 
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face às maiores exigências, há uma consequente penalização nos restantes objetivos com um aumento 

de desperdício, menor produtividade e menor coeficiente de trabalho. 

Como é possível constatar a partir dos valores médios anuais calculados (Tabela 2), os objetivos atuais 

nem sempre são alcançados. Em primeiro lugar, é de notar que, exceto para a gama standard em 2016, 

os objetivos alusivos à produtividade (ZUE/h) não são cumpridos. Relativamente aos valores do 

desperdício, uma vez que nos últimos dois anos, também não se verifica uma satisfação dos objetivos 

propostos, esta é uma área onde a melhoria é possível e desejável. Os valores do coeficiente de 

trabalho porém, não seguem um padrão tão estrito, não cumprido os objetivos pré-estabelecidos 

nalguns períodos e, cumprindo noutros. Por fim, no caso da qualidade existe uma segmentação no que 

aos valores diz respeito. Enquanto que, para a gama black, os valores médios obtidos cumprem o 

mínimo proposto em todos os períodos, para a gama standard, nem sempre se verifica o mesmo. 

Assim, entende-se que o presente trabalho deverá ter como propósito uma melhoria dos valores dos 

indicadores críticos identificados, ou seja, a produtividade, o desperdício e o coeficiente de trabalho. 

Quanto aos valores da qualidade, apesar de não representarem motivos de maior preocupação, serão 

de forma indireta, incrementados por melhoria dos restantes. Na secção seguinte, o problema é 

caracterizado, permitindo assim identificar os pontos mais críticos e como poderá ser feita esta melhoria 

ao nível dos indicadores da linha H07. 

2.5. Caracterização do Problema 

Face ao caráter inovador da Renova, as linhas mais recentes, à semelhança da linha H07, apresentam 

um elevado grau de automatização e de flexibilidade. A transformação do papel é assim garantida para 

centenas de referências distintas. Desta maneira e, perante as exigências diárias do mercado de papel 

tissue, as linhas de transformação têm de operar constantes mudanças para que todas as 

especificações de cada produto final sejam cumpridas. 

2.5.1. O Impacto das Mudanças de Formato 

Apontadas como um dos maiores problemas na linha H07 por operadores e coordenadores de área, 

as mudanças de formato serão motivo de estudo e melhoria no presente trabalho. Nesta secção, é 

importante proceder a uma identificação dos principais fatores, que levam a que os tempos inerentes 

de setup sejam elevados e bastante variáveis (ver Tabela 3): 

- Fatores antropogénicos: distribuídas pelos diferentes turnos, existem mais de 15 pessoas a laborar 

na linha H07, havendo ainda a possibilidade de operadores da linha H08 serem, ocasionalmente, 

inseridos no processo da primeira. Todos eles apresentam níveis de experiência, conhecimento e 

destreza distintos pelo que, os tempos de mudança variam consoante estes fatores. 

- Qualidade das matérias-primas: a preparação das matérias-primas é uma operação fundamental 

para a produção do próximo formato. As matérias-primas fundamentais, as bobines de papel, são 

produzidas internamente e passam por um controlo de qualidade. Dessa maneira, espera-se que 

qualquer quebra (rotura no papel) seja identificada na bobine com um traço circular colorido. A partir 
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de três quebras identificadas, o operador da linha H07 poderá reclamar e devolver a bobine recebida. 

Para não perder tanto tempo na mudança de formato, o operador por vezes não reclama, traduzindo-

se isso em tempos de afinação maiores, uma vez que o papel quebra regularmente. 

- Equipamentos auxiliares desafinados: sobretudo nas mudanças feitas manualmente a partir de 

manivelas, os operadores dispõem de sinais luminosos que passam de amarelo a verde, assim que o 

ajuste pretendido é obtido. Contudo, é frequente o operador perder bastante tempo a tentar atingir o 

nível certo, não chegando em muitos casos a receber a sinalização verde. Nesses casos, o operador 

recorre à sua experiência ou, espera que a linha comece a produzir fazendo ajustes depois. Estes 

repercutem-se posteriormente em elevados tempos de afinação. Sistema semafórico que auxilia os 

operadores na mudança de formato e acontece muitas vezes que não esta a funcionar corretamente… 

- Placas instrutivas danificadas: localizadas junto dos sinais acima descritos, as placas instrutivas 

tendem a clarificar o que alterar e como fazê-lo. Para operadores com menos experiência, estas placas 

são auxiliares importantes, contribuindo para que não seja gasto tanto tempo no processo de mudança. 

Ao analisar a linha, foi possível verificar que algumas se encontram danificadas e já não servem o seu 

propósito. 

- Heterogeneidade de processos: apesar de existirem alguns procedimentos padronizados e, que 

todos os operadores realizam, existem muitos outros que não seguem uma sequência estrita e 

planeada. Assim sendo, a variabilidade de processos é assinalável e, por conseguinte, os tempos de 

mudança apresentam uma grande discrepância entre si.  

Tabela 3: Identificação de problemas durante mudanças e respetivas consequências 

Problemas 

Identificados 

Consequências 

Imediatas 

Consequências  

Finais 

Fatores Antropogénicos 

Elevados tempos 

de mudança 

 

Elevada 

variabilidade 

Menor Produtividade 

 

Maior Desperdício 

 

Menor Coeficiente de Trabalho 

Qualidade das matérias-primas 

Equipamentos auxiliares desafinados 

Placas instrutivas danificadas 

Heterogeneidade de processos 

 

2.6. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, a empresa Renova é apresentada e caracterizada, conforme o âmbito proposto para o 

desenvolvimento desta dissertação. Inicialmente, a história e evolução da empresa são apresentadas, 

sendo imediatamente seguidas por uma apresentação da disposição organizacional da empresa nos 

respetivos departamentos. Complementarmente, é feita uma pequena apresentação do vasto leque de 

produtos inovadores da Renova. 
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Para além disso, tendo em foco o local alvo de estudo do presente trabalho (Fábrica 2), é evidenciada 

a importância da localização estratégica das unidades industriais em Portugal. De seguida, é posto em 

evidência o processo de transformação ao serem exploradas as áreas de dobras e rolos, esta última 

em maior detalhe. A descrição do processo revela-se fundamental para entender no futuro onde, 

quando e como tirar amostras e fazer medições.  

Após escrutinado o processo de transformação da área de rolos, a linha H07 é caracterizada segundo 

o seu layout, operação e valores respetivos de indicadores. A partir da análise destes últimos, é possível 

verificar que existe margem para melhorar, nomeadamente, produtividade, desperdício e coeficiente 

de trabalho. Para tal, caracteriza-se o problema e são identificados alguns dos fatores que estão na 

base de elevados tempos de mudança e variabilidade.  

No capítulo seguinte, é feito um enquadramento de base teórica da literatura relacionada com a 

abordagem tomada, de forma a suportar uma resposta ao problema proposto.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Este capítulo destina-se a efetuar uma revisão bibliográfica de conceitos e metodologias, relevantes 

para a compreensão de um processo de melhoria contínua. Face ao objetivo do presente projeto, entre 

as muitas metodologias existentes, foram consideradas a Teoria das Restrições e o Pensamento Lean 

como as mais adequadas para a resolução do problema apresentado. Na secção 3.1 estuda-se a 

evolução e aplicabilidade da teoria das restrições. Na secção 3.2 explora-se o pensamento Lean. E, 

finalmente, na secção 3.3, são estudas várias ferramentas Lean consideradas fundamentais para o 

problema em estudo: Root Cause Analysis, 5s, SMED e Heijunka. 

3.1. Teoria das Restrições 

3.1.1. A evolução e principais conceitos da Teoria das Restrições 

A identificação das restrições e a tomada de decisão relativamente às mesmas, de maneira a 

sincronizar um processo produtivo, são conceitos fundamentais para a Teoria das Restrições. 

Consideram-se restrições, toda a capacidade relacionada com materiais, trabalhadores e máquinas, 

bem como diretrizes corporativas, procura de mercado e regulação externa. Na maioria dos casos, 

apenas as restrições físicas (materiais, trabalhadores e máquinas) são consideradas. Estas, quando 

identificadas, representam pontos de estrangulamento, ou seja, recursos para os quais a procura 

supera a capacidade disponível (Radovilsky, 1997). 

 

3.1.1.1. A evolução da TOC 

Em 1979, a Teoria das Restrições começa por ser aplicada como filosofia de gestão através do recém-

introduzido software de Optimized Production Techonology – OPT (Goldratt & Cox, 1984). Desde então, 

várias são as alterações que permitem a integração de outras ferramentas de gestão correspondentes 

a diferentes áreas: logística, produção e controlo de qualidade (Spencer & Cox, 1995). De forma a 

compreender esta evolução e as implicações da mesma, a Teoria das Restrições (Theory of Constraints 

-TOC) é apresentada num espetro temporal que se divide em quatro períodos desde a sua criação: 

1. Período OPT (1979 – 1984): No final dos anos 70, Eliyahu Goldratt, físico de formação, é 

questionado por um vizinho, gestor numa fábrica onde se produziam galinheiros, quanto à possibilidade 

de desenvolver um programa de planeamento de produção (Bylinski, 1983).  Como resposta, Goldratt 

acaba por endereçar ao seu vizinho o programa pedido que, por sua vez, permite triplicar a 

produtividade da fábrica em que é aplicado. Após o sucesso obtido, em 1980, Goldratt introduz uma 

versão refinada do programa denominada Optimized Production Timetables – mais tarde conhecida 

como Optimized Production Technology (Goldratt, 1980). 

2. Período The Goal (1984 - 1990): O software OPT é bem-sucedido, porém apresenta um problema 

comum a todas as organizações – a falta de compreensão dos escalonamentos obtidos a partir do 

software. De forma a suprimir tal dificuldade, Goldratt e Cox (1984) lançam o livro “The Goal” com o 

objetivo de educar quer gestores, quer operadores quanto ao OPT. Um dos focos do livro é a criação 
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dos cinco passos (5FS – Five Focusing Steps), posteriormente descritos nesta secção. Desta maneira, 

a TOC vai ganhando forma como filosofia de melhoria contínua. 

3. Período do Haystack Synrome (1990 – 1994): Neste período, a TOC é uma abordagem 

reconhecida pelos bons resultados necessitando, porém, de um sistema que permita medir o 

desempenho (Şimşit et al., 2014). Assim sendo, são adicionados indicadores de desempenho na 

vertente financeira, operacional e de inventário, também explicitados de seguida. 

4. Período do It’s not Luck (1994 – 1997): Em 1994, Goldratt publica o livro “It’s not luck” que se 

propõe a criar, através do protagonista do seu último livro, Alex Rogo, uma metodologia para resolver 

processos complexos (Şimşit et al., 2014). A metodologia desenvolvida é denominada Thinking 

Processes (TP) que, por sua vez, é composta por cinco ferramentas destinadas a identificar e resolver 

problemas relacionados com a gestão (Watson et al., 2007). Para tal, estas subdividem-se em duas 

categorias: causa-efeito e condições necessárias (Şimşit et al., 2014). 

3.1.1.2. Motivação e Indicadores da TOC 

Como referido atrás, o objetivo primordial da TOC, tal como definido por Goldratt e Cox (1984), é realizar 

um fluxo financeiro positivo para a organização. De maneira a atingir este objetivo, Goldratt e Cox 

(1992) definem três indicadores: 

Troughput: taxa ou ritmo a que o sistema gera dinheiro a partir das vendas (Naor et al., 2013). Ser 

produtivo, no âmbito da TOC, significa gerar um fluxo financeiro positivo. 

Inventário: todo o dinheiro investido em inventário, matéria-prima, produto acabado e tudo o resto que 

é comprado com a intenção de ser vendido mais tarde.  

Gastos Operacionais: todo o dinheiro gasto com o propósito de tornar o inventário em vendas.  

Tendo em conta estes três indicadores, Goldratt e Cox (1992) consideram fundamental um aumento 

do throughput, bem como uma redução do inventário e dos gastos operacionais. Mais tarde, outros 

indicadores foram adicionados, de maneira a tornar esta análise mais completa. Destes, é possível 

destacar: qualidade, lead time e data de entrega (Ronen & Pass, 2008). 

3.1.1.3. Metodologia da TOC 

Tal como descrito por Pretorius (2014) e Izmailov (2014), de forma a atingir os objetivos nos três 

indicadores, devem ser seguidos os cinco passos da TOC sugeridos por Goldratt e Cox (1984): 

1. Identificar as restrições do sistema: Em primeira instância, todo o sistema deve ser analisado com 

recurso a dados recolhidos.  Após a análise, o ponto de estrangulamento deve ser identificado. No 

entanto, existem múltiplas abordagens possíveis: identificação a partir do fluxo produtivo (Taj et 

al.,2006), identificação através da comparação entre capacidades efetivas dos equipamentos e as 

esperadas (Wu et. al., 2006), entre outras. 
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2. Decidir como explorar as restrições: A abordagem mais conservadora leva a que após identificada 

uma restrição, se invista bastante dinheiro, esperando que solucione o problema (Pretorius, 2014). 

Contudo, esta não é a abordagem tomada na TOC, onde é sugerido o conceito drum-buffer-rope (DBR), 

ou tambor-stock-corda, em português. O drum representa a máquina ou equipamento correspondente 

ao ponto de estrangulamento identificado. O buffer representa o inventário disponível para alimentar o 

equipamento que restringe o sistema (drum), evitando assim que este pare. Por fim, rope representa a 

troca de informação entre a etapa de estrangulamento e as restantes, tentando que se ajustem entre 

si e não haja paragens, especialmente no ponto de estrangulamento (Goldratt & Cox, 1984). Na figura 

9, é possível analisar esquematicamente o DBR (Sirikrai & Yenradee, 2006). 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema exemplificativo do DBR  

3. Submeter o sistema à decisão anterior: Após explorar a restrição encontrada, o sistema deve ser 

sujeito à capacidade produtiva do ponto de estrangulamento. Assim, segundo Rand (2000), as 

capacidades produtivas dos restantes equipamentos devem ser ajustadas tendo em conta a restrição, 

não fazendo sentido trabalharem e produzirem níveis de inventário excessivo.  

4. Elevar a restrição do sistema: Caso não seja possível incrementar a eficiência do sistema nas 

condições presentes e a restrição identificada se manter, resta a opção de a elevar. Ou seja, através 

de investimentos (equipamentos, mão-de-obra, instalações), a restrição é elevada. 

5. Voltar ao primeiro passo: Se aumentada a capacidade do ponto de estrangulamento, outra etapa 

pode tornar-se a restrição do sistema e, assim sendo, deve ser retomado o processo 5FS. 

3.1.2. TOC enquadrada com outras metodologias 

Apesar de fortemente apoiada por muitos autores, a TOC tem vindo a receber algumas críticas, 

nomeadamente, no que diz respeito à sua capacidade de gerar resultados e ao seu caráter inovador. 

Alguns autores defendem que a TOC não é uma teoria inovadora, sendo baseada em técnicas já 

desenvolvidas na altura, como é o caso da programação linear (Luebbe e Finch, 1992), ou na regra de 

Pareto (Ronen, 1990). Naor, Bernardes e Coman (2013) conduzem um estudo em que questionam se 

a TOC pode ser considerada uma teoria. Contudo, muitos autores continuam a aplicar a TOC, 

combinando muitas vezes a sua aplicação com metodologias Lean, de forma a otimizar os resultados 

obtidos (Zhao e Hou, 2014). 

A combinação de metodologias Lean e TOC leva a que a revisão dos resultados obtidos possa ser 

analisada em períodos de tempo na ordem das semanas, e não de períodos mais longos (meses ou 
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anos), como quando utilizada apenas a TOC. Aplicada recentemente num dos maiores produtores de 

componentes automóvel (Izmailov, 2014), esta abordagem combinada foca dois objetivos essenciais: 

identificar de forma clara as restrições do sistema e despender mais tempo na resolução dos problemas 

reais, não gastando tanto tempo na recolha de dados. Em apenas sete semanas, no caso desta 

empresa, o throughput é aumentado em 6.6%, traduzindo-se numa poupança na ordem dos $840,000 

anuais.  

3.2. O conceito e pensamento Lean 

Após o tenebroso período da Segunda Guerra Mundial, a indústria japonesa sofre inevitavelmente 

duras consequências. A Toyota Motor Company, presidida por Toyoda Kiichiro, não é exceção e vê-se 

obrigada a reestruturar os seus processos de fabrico. Através dessas mudanças, segundo o seu 

presidente, a Toyota deve alcançar os seus homólogos americanos num período máximo de três anos. 

Contudo, sabendo que a empresa japonesa não possui uma quota de mercado tão grande, facilmente 

se apercebe que o processo adotado pelas grandes marcas americanas não é replicável. Estes, alvos 

de maior procura, preferem incrementar a eficiência dos seus processos ao produzir grandes 

quantidades por cada ordem de produção, devido aos elevados tempos de mudança (ver Tabela 4). 

De forma contrastante, Schoichiro Toyoda e Taiichi Ohno promovem uma revolução no sistema de 

produção assente na redução de desperdício, mais tarde denominada por Toyota Production System 

(TPS) (Ohno, 1988). Face ao retumbante sucesso do TPS, os americanos, que haviam sido 

considerados cerca de dez vezes mais produtivos que os rivais japoneses (Abdulmalek & Rajgopal, 

2007), vêem essa diferença ser anulada. O conceito Lean surge no seguimento da implementação do 

TPS (Womack et al., 1990).  

Tabela 4: Comparação entre sistemas de produção – adaptado de Melton (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, Womack e Jones (1996) referem-se ao pensamento Lean, o qual é definido segundo três 

pilares fundamentais: identificação de valor, eliminação de desperdício e geração de fluxo. No 

seguimento deste parecer, Melton (2005) explicita o conceito de cada um desses pilares, considerados 

 
Produção em Massa Produção Lean 

Base Henry Ford Toyota 

Colaboradores Pouca especialização Equipas multidisciplinares 

Equipamentos 
Dispendiosos e destinados a 

um único processo 

Manuais e automáticos, permitem 

produzir produtos diferenciados 

Produção 
Grandes quantidades de 

produto indiferenciado 

Produto diferenciado consoante o 

pedido do consumidor 

Organização Hierárquica Delegação de responsabilidade 

Filosofia Nível pretendido: “Suficiente” Nível pretendido: “Perfeição” 
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essenciais à compreensão do conceito Lean, conferindo uma maior atenção à eliminação de 

desperdício. 

3.2.1. Muda – os sete tipos de desperdício 

Atualmente, a filosofia Lean é considerado o paradigma mais influente na indústria (Hines et al., 2010), 

tendo reproduzido múltiplas aplicações que têm resultado em significativas melhorias na 

competitividade de muitas organizações (Hines et. al, 2004). Para tal, estas organizações promovem 

uma redução de desperdício em todos os aspetos das suas operações (Herron & Hicks, 2008). 

Segundo Russel e Taylor (2000), desperdício deve ser considerado tudo o que exceda o equipamento, 

materiais, partes, espaço e tempo estritamente necessários para acrescentar valor ao produto. Assim, 

tendo por base os sete tipos de muda – expressão japonesa que designa desperdício – definidos por 

Ohno (1988), Melton (2005) descreve cada um deles, integrando exemplos de processos industriais e 

indícios: 

Excesso de produção: Verifica-se sempre que, quando já deveriam ter cessado, as operações de 

produção continuam a decorrer. Um excesso de produtos e, consequentemente de inventário, são 

assim inevitáveis (Hicks, 2007). Apresentado como um dos indícios deste desperdício, Melton (2005) 

salienta a necessidade de armazéns de grandes dimensões. 

Tempos de espera: Existem quando pessoas, equipamentos ou produtos aguardam antes de terem 

uma participação ativa no (próximo) processo produtivo, o que não acrescenta qualquer valor ao 

produto final. Acumuladores de produto intermédio, considerados como buffer no processo produtivo, 

evidenciam estes tempos de espera (Melton, 2005). 

Transporte: Sempre que, partes e produtos são deslocados entre processos, não se verifica qualquer 

tarefa produtiva pelo que, não é adicionado valor ao produto final. Assim sendo, estas deslocações 

devem ser minimizadas, tanto quanto possível. 

Inventário: Armazenamento de produtos finais, intermédios e matérias-primas requerem 

infraestruturas devidamente preparadas para o efeito. Reportando um exemplo transversal a muitas 

indústrias, Melton (2005) refere que, convidados por custos de compra mais reduzidos, muitas 

empresas preferem comprar grandes quantidades de matéria-prima, não pensando nos consequentes 

custos de armazenamento e perecibilidade. 

Processamento suplementar: Acontece sempre que trabalho suplementar, manuseamento ou 

deslocação de produto se efetuam devido a defeitos, excessos de produção ou de inventário. 

Movimentação: Engloba todos os movimentos desnecessários, quer de colaboradores, quer de 

equipamentos. Geralmente, estes movimentos decorrem da existência de um layout ineficiente.  

Defeitos: Evidenciam-se quando os produtos fabricados não correspondem às normas de qualidade 

previamente estabelecidas, ou não correspondem à expectativa do consumidor. Melton (2005) 

menciona a existência de encomendas atrasadas e custos operacionais crescentes, como possíveis 

indícios para este tipo de desperdício. 
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3.3. Ferramentas Lean 

A filosofia Lean utiliza um conjunto de ferramentas para a sua implementação. Todavia, nesta secção 

são apenas analisadas quatro ferramentas Lean consideradas fundamentais ao caso de estudo 

apresentado. As metodologias aqui apresentadas (Root Cause Analysis, 5S, SMED e Heijunka) 

destinam-se a obter um conhecimento alargado de como identificar problemas, organizar espaço e 

produção, bem como a reduzir os tempos de mudança. 

3.3.1. Root Cause Analysis  

De acordo com Modi e Doyle (2012), a Root Cause Analysis (RCA) é uma ferramenta de resolução de 

problemas que identifica as causas dos mesmos, permitindo prever eventuais incidentes, antes de 

estes ocorrerem (novamente). Os métodos que suportam a RCA podem ser classificados em 

qualitativos, semi-quantitativos e quantitativos (Reid et al., 2012). De seguida, são apresentados 

exemplos de cada um destes: 

Qualitativo: Um dos métodos mais utilizados é o método dos “5 Porquês”, que recorre a perguntas 

sucessivas para encontrar relações de causa-efeito para um problema específico. Criado por Taiichi 

Ohno, o termo advém do facto de não ser, por norma, necessário realizar a pergunta mais de cinco 

vezes para identificar algumas causas (Womack et al., 1990). Ao invés de procurar culpados, a RCA 

tende a centrar atenções em possíveis falhas sistémicas de recursos, comunicação, equipamentos, 

ferramentas e diretrizes corporativas. 

Semi-quantitativo: De forma a colmatar algumas lacunas dos métodos qualitativos, por exemplo a 

dependência de pessoal altamente especializado na área do problema e o grau de subjetividade 

associado, foram desenvolvidos métodos semi-quantitativos. O método mais utilizado nesta categoria 

é a Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). A FMEA é um método que prioriza eventos de falha de 

acordo com o Risk Priority Number (RPN) – este procedimento é descrito por Feili, Akar, Lotfizadeh, 

Bairampour e Nasiri (2013), onde os eventos de falha numa central geotérmica são priorizados segundo 

o RPN. Contudo, uma vez que, o valor do RPN é obtido a partir da multiplicação de três valores 

indicados por peritos, este método continua a ser alvo de críticas uma vez que não considera a 

interdependência de eventos (Chemweno, 2016). 

Quantitativo: As redes bayesianas recorrem a uma representação gráfica composta por nós (variáveis 

discretas ou contínuas) e arcos (relações entre nós). Desta maneira, a interdependência de eventos é 

considerada e calculada a partir da probabilidade condicionada da ocorrência de falha (Papadopoulos, 

2011). 

3.3.2. 5S 

Inicialmente desenvolvida no Japão, a aplicação 5S compreende cinco etapas encadeadas que, por 

sua vez, permitem uma correta organização e gestão visual do local de trabalho. Estas cinco etapas 

que, originalmente em japonês, correspondem a seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke significam: 
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triar, arrumar, limpar, normalizar e disciplinar, respetivamente. Segundo Zhou e Zhao (2010), as 

mesmas podem ser descritas da seguinte forma (ver Figura 10): 

Triar: Analisar todas as ferramentas, materiais e equipamentos disponíveis nas instalações e área de 

trabalho, mantendo apenas aqueles considerados necessários ao processo. 

Arrumar: Organizar a área de trabalho - cada utensílio deve estar num local previamente definido e 

identificado – promovendo uma elevada cadência produtiva. Para tal, devem ser consideradas ações 

como: colocação dos equipamentos mais utilizados na zona circundante ao operador; disposição de 

informações gráficas nos equipamentos para facilitar e agilizar a sua utilização. 

Limpar: Deixar o local de trabalho limpo e organizado no final de cada dia. De forma a não incorrer em 

incumprimento, os operadores devem ter acesso a equipamentos de limpeza e métodos de controlo, 

por exemplo uma checklist.  

Normalizar: Assim que os primeiros 3 S`s são aplicados, estes devem transformar-se em 

procedimentos periódicos. Como tal, todos os operadores devem ter conhecimento dos mesmos e 

contribuir para o seu cumprimento.  

Disciplinar: Nesta fase, em que todos os outros S’s estão em vigência, deve ser feito um esforço para 

manter as novas rotinas, evitando cair em hábitos antigos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fluxograma 5S – adaptado de Zhou e Zhao (2010) 

Os 5S são transversalmente aplicáveis a locais de trabalho, desde os mais amplos, aos mais restritos, 

como é o caso dos técnicos de radiologia. Em média, estes passam cerca de oito horas por dia numa 

secretária – o seu local de trabalho. Desta maneira, trabalhar num ambiente organizado, limpo e com 

uma disposição previsível de componentes permite ao técnico passar mais tempo a analisar as 

imagens, evitando eventuais distrações. Todos os fatores são considerados, inclusivamente o layout 

da secretária, que ao ser mais ergonómico (em arco) permite um acesso facilitado a todos os utensílios 

de trabalho (Knechtges et al.,2013). 
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Contudo, os níveis de satisfação dos operadores podem baixar face a esta aplicação, tal como verificou 

Al Amin (2013) durante a implementação dos 5S. Porém, a relutância dos operadores em aplicar os 

novos procedimentos não tem colocado em causa os resultados positivos deste método. Numa amostra 

significativa, composta por 92 representantes de instalações industriais, 92,3% dos mesmos afirmam 

que 5S tem um impacto fortemente positivo no desempenho das respetivas instalações (Arunagiri & 

Gnanavelbabu, 2014). 

3.3.3 SMED 

Face às novas e crescentes exigências dos consumidores (Hasan et al., 2012) a tendência industrial 

de produção de pequenos lotes e com períodos de lead time curtos tem-se evidenciado (Sullivan et al., 

2002). Assim sendo, uma das respostas a esta realidade passa por reduzir os tempos de setup, o que 

permite produzir lotes mais pequenos e diferenciados (Goss et al., 2010). A ferramenta que se destaca 

na persecução destes objetivos é o SMED (Almomani et al., 2013). 

3.3.3.1. Abordagem convencional SMED 

O acrónimo SMED, introduzido por Shigeo Shingo (1985), designa a expressão inglesa Single Minute 

Exchange of Die. Ou seja, a aplicação desta ferramenta lean visa completar uma mudança de qualquer 

produto, em quaisquer condições e indústria, em menos de 10 minutos. Para tal, segundo Deros B.M. 

(2011), o SMED privilegia a redução de desperdício e de processos de mudança desnecessários, bem 

como um aumento de flexibilidade nos processos existentes e essenciais. A abordagem convencional 

SMED, aplicável a sistemas compostos por um operador e uma máquina (Almomani et al., 2013), pode 

ser descrita em quatro fases: 

Fase 1 - Mapeamento do processo de mudança: Inicialmente, um registo de todas as atividades 

constituintes do processo de mudança deve ser elaborado. Nesta fase, os processos de setup são 

decompostos numa série de ações, o que deve ser registado numa setup check sheet, associando às 

mesmas os recursos e tempo necessários (Almomani et. Al, 2013). 

Fase 2 – Classificação das operações de setup interno e externo: Após revisão do mapeamento 

elaborado, as operações são classificadas em dois grupos: operações de setup interno, caso decorram 

quando a máquina se encontra parada; operações de setup externo, se a máquina se encontrar ligada. 

Para tal, Shingo (1985) sugere que se avalie a lista de todos os recursos necessários, a disponibilidade 

e condições das ferramentas necessárias e, finalmente, a preparação prévia de ferramentas e 

componentes. 

Fase 3 – Transformação de operações de setup interno em operações de setup externo: Nesta 

fase, deve ser feita uma verificação da classificação previamente elaborada, bem como uma 

transformação, sempre que aplicável, das operações de setup interno em operações de setup externo 

(Sugai, 2007). Para tal, algumas ações, tais como a preparação antecipada de matérias-primas e 

utilização de ferramentas universais (Almomani, 2013), devem ser tidas em conta para facilitar este 

processo. 
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Fase 4 – Melhoria sistemática das operações de setup interno e externo: na ótica de Shingo 

(1985), duas abordagens são sugeridas. Relativamente a possíveis melhorias nas operações de setup 

interno, deve ser sempre avaliada a possibilidade de executar tarefas em paralelo. No caso de 

melhorias nas operações de setup externo, o operador deve dispor de ferramentas e mecanismos que 

o ajudem a efetuar a mudança, bem como a reduzir os desperdícios de movimentação, excesso de 

produção e tempos de espera. 

3.3.3.2. Abordagem contemporânea SMED 

Apesar da abordagem convencional SMED reproduzir resultados significativos, uma vez que, a maior 

parte dos sistemas industriais recentes são constituídos por mais que uma máquina e uma equipa de 

operadores, novas abordagens vêm sido sugeridas. Para além de ajustes na metodologia da 

ferramenta SMED, a mesma também tem visto a sua aplicabilidade ser alargada a diversas áreas: 

indústria dos moldes (Alves, 2009), indústria farmacêutica (Kanzawa, 2006), indústria têxtil (Moxham & 

Greatbanks, 2001), entre outros. 

Como muitos outros autores, Costa, Sousa, Bragança e Alves (2013) criam uma abordagem 

contemporânea da ferramenta SMED, respeitando os mesmos princípios – redução dos desperdícios 

de tempo, diminuição do tamanho dos lotes e consequente otimização da utilização das máquinas – 

porém ajustada a uma nova realidade industrial. Para tal, os autores sugerem uma abordagem repartida 

em nove etapas: 

Etapa 1 – Observação inicial: Identificação das ferramentas utilizadas durante as operações de 

mudança, locais onde o operador se movimenta, bem como todos os restantes aspetos relacionados 

com o processo 

Etapa 2 – Diálogo com o operador: Através de diálogos com o operador é possível identificar 

potenciais problemas nas operações de mudança. 

Etapa 3 – Gravação de vídeo: Registar virtualmente todas as movimentações durante o setup. 

Etapa 4 – Construção de um diagrama sequencial de ações (estado atual): Nesta etapa, cada 

operação de setup deve ser registada sequencialmente, sendo a si associada uma duração e distância 

percorrida pelo operador. Adicionalmente, cada operação deve ser categorizada em operação, 

transporte, inspeção, espera ou inventário. 

Etapa 5 – Construção do gráfico de movimentações (Spaghetti): Neste gráfico, os movimentos dos 

operadores serão representados segundo linhas, que permitem identificar zonas de maior afluência. 

Etapa 6 - Classificação das operações de setup interno e externo 

Etapa 7 - Transformação de operações de setup interno em operações de setup externo 

Etapa 8 - Melhoria sistemática das operações de setup interno e externo 

Etapa 9 – Análise de resultados: Finalmente, uma análise cuidada dos resultados obtidos permite 

verificar o impacto da metodologia aplicada. 
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3.3.4. Heijunka 

Heijunka, também designada por nivelamento de produção, surge inicialmente no âmbito do TPS. 

Segundo Bohnen, Maschek e Deuse (2011), a aplicação desta ferramenta Lean permite controlar a 

variabilidade do sistema produtivo que, por sua vez, conduz a um incremento da capacidade produtiva 

utilizada. De uma forma geral, evitar situações de elevados picos e quebras produtivas é o principal 

objetivo desta aplicação. Para tal, as ordens de produção não devem ser escalonadas segundo a sua 

sequência de chegada, mas antes numa sequência de produção que considere similaridades 

produtivas. Desta maneira, as operações produtivas são balanceadas e sincronizadas, permitindo 

responder de forma precisa e flexível à procura – nivelamento de produção. Idealmente, isto significa 

que a produção de cada produto, em cada turno, corresponde exatamente à procura desse mesmo 

produto, nesse período (Deif & ElMaraghy, 2014).  

3.3.4.1. Nivelamento de produção – Famílias de Produtos 

O nivelamento de produção convencional é aplicável, sempre que a diversidade de produto é diminuta 

e, simultaneamente, a procura estável e fácil de ser estimada. Assim sendo, a abordagem tida no 

nivelamento de produção convencional - a definição de um intervalo de tempo para a produção de 

todos os tipos de produto (every part every interval – EPEI) - é apenas aplicável quando produzidos 

elevados volumes de produto (Bohnen et. al, 2013). À medida que a variabilidade do produto aumenta, 

aplicar Heijunka a um sistema produtivo é gradualmente mais difícil (Hüttmeir et. al, 2009). Contudo, 

reduzir essa variabilidade pode não ser conveniente, uma vez que, frequentamente, isso representa 

uma vantagem competitiva para a empresa. Nestes casos, para possibilitar a aplicação da ferramenta 

Heijunka, baseada em Bohnen, Maschek e Deuse (2011) e Bohnen, Buhl e Deuse (2013), é sugerida 

a seguinte abordagem: 

Fase 1 –  Análise e constituição do modelo de nivelamento: Os produtos nesta fase devem ser 

associados a uma família, tendo em conta a sua similaridade produtiva. Ou seja, dentro da mesma 

família, as mudanças de produto devem representar tempos aproximadamente nulos de paragem. Para 

além dos tempos de mudança, elementos como ferramentas necessárias, sequência de processos e 

possível partilha de matérias-primas e componentes, deve ser tida em conta para constituir as famílias 

de produtos. A escolha dos critérios de decisão, bem como da importância relativa dos mesmos, deve 

ser definida pelos representantes da indústria em estudo.  

Fase 2 – Formação das famílias de produtos: Após definir os atributos relevantes para a formação 

das famílias de produtos, uma medida de proximidade deve ser calculada para a matriz de produtos 

selecionada. Bohnen, Maschek e Deuse (2011) sugerem que se utilize a distância euclidiana da 

seguinte maneira: 

 𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑙) =  √∑(𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑙𝑖)
2

𝑝

𝑖=1

 (1) 
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Onde, 𝑋𝑗 e 𝑋𝑙 são dois objetos de estudo, designando neste caso, dois tipos de produto presentes na 

matriz construída; 𝑝 é o número de atributos previamente definidos; e finalmente, 𝑥𝑗𝑖 e 𝑥𝑙𝑖 representam 

o valor do atributo 𝑖 para os objetos 𝑗 e 𝑙, respetivamente. Posteriormente, estes resultados devem ser 

comparados com resultados obtidos a partir de algoritmos de clustering.  

Fase 3 – Seleção de famílias para o nivelamento de produção: Nesta fase, o nivelamento de 

produção é definido recorrendo a uma abordagem ABC. Segundo esta, as famílias são segmentadas 

consoante o volume total de produtos produzidos e as variações de volume, sendo categorizadas como 

runners e estranhas (ver Figura 11).  As famílias runners são caracterizadas por ter um elevado volume 

produtivo, uma elevada frequência produtiva e uma diminuta variabilidade na procura, ou seja, baixas 

variações de volume. Por outro lado, as famílias estranhas são produzidas em volumes relativamente 

pequenos, não recebem ordens de produção com tanta frequência e apresentam elevada variabilidade 

na procura. Concluída esta segmentação, as famílias de produtos, sobretudo as runners são 

selecionadas para um escalonamento cíclico no nivelamento de produção. Por conseguinte, estas 

famílias são doravante designadas por famílias de nivelamento. Por outro lado, as famílias estranhas 

são consideradas nesse planeamento, porém de forma agregada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Matriz ABC nivelamento de produção – adaptado de e Bohnen, Buhl e Deuse (2013) 

Fase 4 – Escalonamento das famílias de produtos: Em contraste com o que é disposto pelo EPEI, 

neste escalonamento baseado em famílias de produtos, todas as famílias recebem ordens de produção 

periódicas. Este período é quantificado por um novo indicador de nivelamento de produção – EFEI 

(every family every interval). Aplicando um procedimento heurístico (Helsgaun, 2000), proveniente de 

uma variação do algoritmo de Lin-Kernigan (Lin & Kernighan, 1973), é possível construir, de forma 

aproximada, a sequência de famílias de nivelamento que minimize os tempos de mudança. Construída 

a sequência, o valor de EFEI, ou seja, a frequência com que a sequência de famílias se repetirá num 

determinado período de tempo, deve ser calculado. Para tal, Bohnen, Buhl e Deuse (2013) começam 

por definir 𝑅𝐿𝑔 (horas por mês) - capacidade total para as mudanças entre as famílias de nivelamento: 

 

 

𝑅𝐿𝑔 = [𝑁𝐺𝐾 ∗ (1 − 𝐾𝐸)] − 𝐾𝑅𝐺 

 

(2) 
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Neste caso, NGK representa a capacidade total líquida disponível, e KRG a capacidade necessária 

para a produção das famílias de nivelamento, ambas expressas em horas por mês. KE expressa o rácio 

entre a capacidade necessária para produzir e capacidade necessária para mudanças, em famílias 

estranhas. De seguida, é calculado por aproximação o quociente Icth: 

 

 

𝐼𝑐𝑡ℎ = ⌊
𝑅𝐿𝑔

𝑅𝑍
⌋ 

 

(3) 

Onde, RZ define o tempo necessário para um ciclo completo de nivelamento de produção e, 

consequentemente, Icth designa o número teoricamente possível de ciclos de nivelamento por mês. 

Por norma, o valor teórico de EFEI (EFEIth) é calculado em turnos por mês, sendo AS o número total de 

turnos disponíveis por mês: 

 

 

𝐸𝐹𝐸𝐼𝑡ℎ = 
𝐴𝑆

𝐼𝑐𝑡ℎ
 

 

(4) 

De seguida, este valor é ajustado por adição de outras informações, por exemplo, quantidades mínimas 

a produzir por lote, conduzindo ao valor final escolhido (chosen) de EFEI - 𝐸𝐹𝐸𝐼𝑐ℎ. Para além disso, as 

famílias de nivelamento e estranhas são escalonadas em intervalos precisos, preenchendo assim o 

horizonte temporal definido para cada ciclo - 𝐸𝐹𝐸𝐼𝑐ℎ (ver Figura 12). 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema de nivelamento (EFEI) – adaptado de Bohnen, Maschek e Deuse (2011) 

3.4. Multi-metodologia a 3 Fases 

Através da revisão bibliográfica efetuada, face aos problemas identificados, entre eles, elevados níveis 

de desperdício e elevados tempos de mudança, foram identificadas duas metodologias de melhoria 

contínua, TOC e Lean, que mais se adequam à resolução pretendida. Aliadas a estas, foram também 

consideradas quatro ferramentas Lean, que quando sequencialmente aplicadas, permitirão alcançar a 

solução traduzida pelas metodologias propostas. Desta forma, apresenta-se, fase a fase, a multi-

metodologia a seguir neste trabalho  (ver Figura 13): 

Fase 1 – Identificação das restrições do sistema 

Em primeiro lugar, tal como sugerido nos 5FS, deve ser identificada a restrição do sistema. Para isso, 

abordagens como a identificação da mesma a partir do fluxo produtivo serão consideradas. De forma 

complementar, a ferramenta RCA será aplicada de maneira a identificar as causas que conduzem à 
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restrição anteriormente encontrada. Para isso, poderá ser aplicado o método qualitativo que suporta a 

RCA, apresentado na revisão bibliográfica deste projeto, o “5 Porquês”. 

Fase 2 – Implementação de melhorias 

Numa segunda fase, recorrendo ao conceito DBR explicado pela Teoria das Restrições, deverão ser 

aplicadas melhorias, nomeadamente no drum – máquina ou equipamento correspondente ao ponto de 

estrangulamento identificado – evitando assim que este pare. Inicialmente, o processo de melhoria 

deverá incidir na aplicação da ferramenta 5S, organizando o local de trabalho e tornando o mesmo apto 

para uma maior eficiência de processos. De seguida, deverá proceder-se a um nivelamento de 

produção ao nível das famílias (heijunka) e ser aplicado SMED, tendo como objetivo não só a redução 

dos tempos de mudança, mas também a redução de frequência dessas mesmas mudanças. Desta 

maneira, lembrando os 5FS da TOC, o sistema é submetido à decisão anterior. 

Fase 3 – Elevação da restrição e novo procedimento 

Finalmente, caso as propostas de melhoria não incrementem a eficiência do sistema nas condições 

presentes e a restrição persistir, resta a opção de a elevar. Isto é, investimentos em equipamentos, 

mão-de-obra ou instalações deverão ser ponderados, de maneira a aumentar a capacidade no ponto 

de estrangulamento identificado. Concluído o investimento, ou conseguindo melhorar a operação da 

restrição identificada, uma nova etapa poderá tornar-se a restrição do sistema, devendo assim ser 

retomada a multi-metodologia proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Multi-metodologia a 3 fases 
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3.5 Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada uma revisão bibliográfica que explora a Teoria das Restrições, o 

pensamento Lean e algumas ferramentas Lean, consideradas fundamentais para o processo de 

melhoria contínua em estudo. Face à falta de integração das abordagens aqui referidas, em muitos dos 

trabalhos analisados, é proposta uma multi-metodologia que se destina a ser aplicada durante esta 

dissertação. Esta multi-metodologia, tal como é apresentada, combina duas metodologias – Teoria das 

Restrições e Lean – com as quatro ferramentas Lean estudadas. Numa primeira fase, descrita no 

capítulo 4, serão identificados pontos de estrangulamento e possíveis restrições, recorrendo para isso 

a ambas as metodologias e uma ferramenta específica, RCA. Numa segunda fase, tal como 

apresentado a posteriori no capítulo 5, serão implementadas melhorias no sistema. Em primeiro lugar, 

organizando os espaços de trabalho, ao aplicar 5S. E em segundo lugar, nivelando a produção ao nível 

das famílias (heijunka) e aplicando SMED, tendo como objetivo não só a redução dos tempos de 

mudança, bem como a redução de frequência dessas mesmas mudanças. 
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4. Identificação da restrição do sistema 

Neste capítulo, tendo por base o sistema em estudo, ou seja, a linha H07, procede-se à aplicação da 

fase 1 da multi-metodlogia proposta no capítulo 3.  

Em primeiro lugar, uma vez que, a análise realizada à linha H07 se centra na sua reduzida eficiência 

operacional, apresenta-se o conceito OEE, de maneira a obter uma avaliação quantitativa do problema 

identificado. Posteriormente, são identificadas as restrições do sistema com recurso à RCA. 

4.1. OEE 

Cada vez mais frequente no ramo industrial, a expressão eficiência operacional adquire uma 

importância acrescida quando materializada num valor que, por sua vez, traduz o estado produtivo 

global de um determinado sistema. É neste contexto que, o Overall Equipment Effectiveness (OEE), 

uma medida de eficiência operacional resultante do produto de três indicadores: disponibilidade, 

desempenho e qualidade, se assume como relevante na análise produtiva, apresentada nesta secção 

(Puvanasvaran et al., 2013). Na Renova, o cálculo do OEE é efetuado da seguinte forma: 

 

 

Em que, tal como definido anteriormente, é possível discriminar cada um dos fatores da equação 5, 

recorrendo às seguintes formulações: 

 

 

 

 

 

 

 

É igualmente relevante lembrar que, todos os conceitos utilizados nas expressões acima apresentadas 

são introduzidos no capítulo 2, aquando da avaliação crítica dos indicadores (ver secção 2.4.3.). 

4.1.1. Eficiência Operacional – Avaliação Global  

Segundo Frost e Sullivan (2005), a excelência operacional é representada por um OEE de 

aproximadamente 85%, devendo cada um dos indicadores constituintes ter os seguintes valores: 90% 

em disponibilidade, 95% em desempenho e 99% em qualidade. Embora estes valores percentuais 

possam servir como referência, a realidade que se encontra na linha H07 é bem diferente da desejável 

(ver Tabela 5). Tendo por base os dados apurados mais recentemente, nos últimos três trimestres do 

 

 

𝑶𝑬𝑬 = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade  

 

(5) 

 

 

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 = Coeficiente de Trabalho =  
Tempo de Processamento

Tempo  Disponível 
  

 

(6) 

 

 

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞𝐧𝐡𝐨 =  
Produtividade

Produtividade Máxima Atingível 
  

 

(7) 

 

 

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =  1 − Desperdício 

 

(8) 
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ano 2016 e no primeiro trimestre do ano 2017, o OEE da linha H07 nunca ultrapassou os 34%. Para tal 

contribuem os valores dos indicadores já referidos, todos bastante abaixo daqueles que se esperam 

num cenário de excelência operacional. Para o mesmo período de tempo considerado, os indicadores 

de disponibilidade nunca ultrapassaram os 63%, os de desempenho atingiram um máximo de 61% e 

os de qualidade chegaram a valores tão baixos quanto 90%.  

 

Tabela 5: OEE – Linha H07 

 

 

Face aos dados recolhidos ao longo destes 12 meses, é possível verificar que não existe uma dispersão 

significativa de valores para cada um dos três indicadores. Para além disso, considera-se importante 

justificar o porquê da maioria dos objetivos propostos internamente (64%;56%;92%;33%) serem 

bastante inferiores aos de referência para uma excelente eficiência operacional, tal como apontado por 

Frost e Sullivan (2005). Tomemos como exemplo o objetivo atual para o OEE (33%), que em dois dos 

trimestres foi alcançado. Para atingir um objetivo na ordem dos 85% sugeridos por Frost e Sullivan 

(2005), os dois indicadores mais impactantes (Disponibilidade e Desempenho) na reduzida eficiência 

operacional da linha H07 teriam de ser muito superiores.  Uma vez que, o objetivo estratégico da 

Renova passa por manter um elevado número de referências distintas na linha H07 que, por sua vez 

implicam sucessivas mudanças, apesar de todas as melhorias propostas nesta dissertação, um objetivo 

na ordem dos 85% não se considera exequível. 

 

4.1.2. Eficiência Operacional – Avaliação Interna 

Após analisar indicadores e valores de OEE da linha H07, e confrontar os mesmos com valores 

teoricamente recomendados, procede-se a uma avaliação interna dos mesmos. Ou seja, face a linhas 

de transformação que têm o mesmo propósito – a produção de rolos de papel higiénico – será possível 

ter uma perceção da situação atual da linha H07, inserida na realidade interna da Renova. Para esta 

comparação ser admissível, uma vez que a linha H07 é a única a transformar produtos da gama black, 

foram apenas considerados valores respeitantes à gama standard, igualmente produzida nas linhas 

 
2ºTrimestre 

2016 

3ºTrimestre 

2016 

4ºTrimestre 

2016 

1ºTrimestre 

2017 

Objetivo 

Atual 

Disponibilidade 63% 60% 59% 60% 64% 

Desempenho 58% 61% 54% 56% 56% 

Qualidade 91% 92% 90% 91% 92% 

OEE 33% 34% 29% 30% 33% 
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H04, H05 e H08. Na figura 14, a partir de quatro gráficos, é possível comparar os valores de OEE das 

linhas anteriormente referidas, desde o segundo trimestre de 2016 até ao primeiro trimestre de 2017. 

Para além disso, a vermelho, cada um dos gráficos apresenta os objetivos atuais para o OEE e a 

variação dos mesmos. No caso das linhas H07 e H08 não houve quaisquer alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Análise comparativa entre linhas de transformação - OEE 

Ao confrontar os valores de OEE da linha H07 com os das restantes, é possível verificar que na maior 

parte dos casos o seu desempenho operacional é inferior, atingindo por vezes diferenças superiores a 

10% - comparação feita nos segundo e quarto trimestres de 2016 com a linha H05. No entanto, esta 

situação não se verifica quando comparados os valores dos dois primeiros trimestres das linhas H04 e 

H07. Justifica-se este facto com as melhorias significativas e investimentos aplicados na linha H04. 

Como tal, uma vez que não são representativos da maior capacidade operacional que esta linha dispõe 

atualmente, esses dois trimestres não devem ser conclusivos na análise efetuada. Assim sendo, de 

forma generalizada é possível constatar que a eficiência operacional da linha H07 é inferior à das linhas 

equiparadas. Para além disso, os objetivos para o OEE são igualmente os mais baixos. Esta análise 

aponta para que determinadas circunstâncias específicas da linha H07 estejam na base de um valor 

tão reduzido de OEE. Na próxima secção, as causas deste problema generalizado serão identificadas. 

 

4.2. Identificação de causas – RCA 

Tal como proposto na metodologia apresentada, as causas para o problema identificado na secção 

anterior – o reduzido OEE – foram identificadas a partir duma sequência lógica de questões, 

recorrendo-se para isso à técnica dos “5 Porquês” (ver figura 15).  
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Este método, enquadrado no âmbito da RCA, foi conduzido ao longo de várias semanas em que as 

visitas à linha H07 e acompanhamento de processos foi constante. Para além disso, sendo esse 

espetro temporal reduzido quando comparado com a experiência da maior parte dos colaboradores da 

Renova, foram levadas a cabo entrevistas a operadores, chefes de linha e gestores de área, mais 

concretamente, da área de rolos. Estes últimos assumiram um papel fundamental ao corroborar uma 

informação já verificada na secção anterior, a de que as causas mais proeminentes para um valor tão 

reduzido de OEE residem nos valores bastante reduzidos de desempenho e disponibilidade. 

Adicionalmente, os gestores de área apontaram como principal foco de preocupação os elevados 

tempos de setup, considerando que estes são um ponto nevrálgico no que diz respeito a tão baixos 

valores de disponibilidade. Por conseguinte, na secção seguinte é explorado com especial atenção o 

problema dos elevados tempos de setup. 
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 Figura 15: RCA – Linha H07 
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4.2.1. Análise dos tempos de setup 

Atualmente, todas as quartas-feiras de cada semana, os gestores de área de rolos reúnem com o 

diretor de logística da Renova, elaborando assim o planeamento de produção para a semana seguinte. 

Durante as semanas em que foi analisada, a linha H07 produziu até 8 referências distintas na mesma 

semana, o que se reflete num número igual de mudanças. Desta forma, a compreensão das mesmas 

é fundamental para a análise dos tempos de setup. 

4.2.1.1. Caracterização de mudanças de produto 

Antes de efetuar qualquer mudança, quer o chefe de linha, quer os seus subordinados, devem aceder 

no sistema à lista de especificações do produto elaborada para a DITA. Esta fase de preparação prévia 

considera-se fundamental para vários aspetos da mudança: pedido antecipado das matérias-primas a 

utilizar no próximo produto; organização da equipa conforme disponibilidades e graus de experiência; 

planeamento de mudança individualizado para cada secção. Este último tópico, por sua vez, requer 

uma compreensão alargada da forma como cada secção da linha é afetada por uma mudança. Por 

conseguinte, é explicado de seguida, secção a secção, o raciocínio seguido aquando do planeamento: 

Máquina de Casquilhos: nesta secção da linha H07, existem apenas dois fatores que influenciam a 

sua mudança – a cor e o perfume dos casquilhos. A cor do casquilho pode ser cinzenta, branca ou 

vermelha (red label). A mudança da mesma implica a colocação de novas bobines de cartolina da 

respetiva cor, na máquina. A mudança de perfume implica somente o abastecimento do novo produto. 

Apesar de simples, salienta-se a importância do pedido antecipado de matérias-primas. 

Desenrolamentos: os desenrolamentos 1 e 2 funcionam de forma independente, permitindo assim ter 

tipos de papel diferente em cada um. Considerando a mudança, podem ser carregadas duas novas 

bobines de papel diferente, apenas uma num dos desenrolamentos ou, até mesmo não ser necessária 

qualquer mudança. Nestes casos, o formato do rolo ou embalagem pode diferir, mas o papel é igual. 

Gofragem: nesta secção, deve ser tido em conta o número de folhas para o encaminhamento do papel 

– por exemplo, se o produto tiver quatro folhas é necessário uma ação de edge embossing (ver secção 

2.3.1.1.). Para além disso, caso o produto seguinte tenha cor nos elementos decorativos, esta deve ser 

pedida e adicionada de forma doseada à cola. O processo inverso pode acontecer, exigindo assim que 

o sistema de cola e gofradora sejam lavados, antes da produção do novo produto. 

Bobinadora: nesta secção, as características a ter em conta são: comprimento da folha, o diâmetro do 

rolo e a eventual presença de loção. Relativamente aos dois primeiros, após a inserção dos respetivos 

dados no sistema, os operadores deverão efetuar alguns ajustes. Quanto ao primeiro, os operadores 

têm que se deslocar até ao lado oposto da linha e regular manualmente um sistema que define a 

distância do picotado, ou seja, o comprimento da folha – ajuste feito por tentativa erro e confirmado por 

medições. Quanto ao diâmetro do rolo, deve ser ajustado manualmente o colador da última folha. 

Finalmente, caso o produto novo seja locionado deve ser abastecido e ligado o sistema.  
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Máquina de Corte: o único aspeto a ter em conta no planeamento para a mudança desta secção é a 

largura da folha no novo produto. Este dado é inserido no sistema pelo operador. A velocidade de corte 

pode ser ajustada consoante o novo formato permita uma elevada cadência produtiva ou não. 

Embaladora: dois aspetos devem ser tidos em conta no que diz respeito à mudança na embaladora. 

Em primeiro lugar, as dimensões da embalagem primária – esta mudança é sobretudo manual, 

implicando remoção e colocação de peças consoante a largura, comprimento e altura da embalagem. 

Em segundo lugar, o filme usado para a embalagem. Normalmente, o nome e imagem do produto 

mudam, o que implica a colocação e encaminhamento de um novo filme. Finalmente, caso o novo 

formato tenha 32 ou mais rolos, o operador deve preparar e acionar a máquina de pegas. 

Ensacadora: sendo o filme na maior parte dos casos igual – transparente e sem motivos de decoração 

– apenas um aspeto é considerado para a mudança na ensacadora: a dimensão da embalagem 

secundária, ou seja, quantas embalagens primárias estarão num saco e em que posição. Tal como na 

bobinadora, esta mudança é feita maioritariamente de forma manual e diverge muito nos seus 

procedimentos consoante os operadores que a levam a cabo. 

Paletizador: sendo uma das secções mais automatizadas, carece, no entanto, de vários ajustes por 

parte dos operadores. Em primeiro lugar, o programa que contém toda a informação necessária 

(unidades por camada, níveis por palete, número de placas de cartão por palete, etc.) é selecionado. 

Este procedimento, por si só, deveria ser suficiente. Porém, durante as semanas em que a linha foi 

acompanhada, sempre que embalagens primárias (sem saco) eram paletizadas, foi efetuado um acerto 

das posições dos pilares que permitem a rotação das mesmas para as posições corretas. 

 

4.2.2.2. Análise dos tempos de mudança – top 5 

Esta secção, motivada pelas conclusões retiradas da RCA e entrevistas efetuadas previamente, 

apresenta uma análise aos tempos de setup das 5 referências de produto mais produzidas no ano de 

2016. Estas 5 referências representam menos de 5% do número total de referências produzidas na 

linha H07 – 103 referências distintas. No entanto, tal como é possível verificar na tabela 6, este diminuto 

lote de 5 produtos diferentes representou, por si só, mais de 30% da produção total da linha. 

Adicionalmente, as referências apresentadas apresentam-se como as que maior número de setups 

requereram para o mesmo período de tempo na linha H07. 
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Tabela 6: 5 Referências mais produzidas do ano 2016 

Referência 
Produção 

(Embalagens/Sacos) 

Produção 
(ZUE) 

Produção face ao Total 

KISS 32rl Br 5N 
424 859 EMB 260 439  

Produção das 5 referências

Produção Total 
= 

 

=
838 378 ZUE 

2 787 130 ZUE
= 

 

≈ 30,08% 

KISS 32rl Br 
359 046 EMB 220 095 

4FLS déco 12rlx5 
branco 

111 028 SAC 127 682 

KISS (48+24) rl Br 
86 782 SAC 119 759 

KISS (36+36) rl Brc 
80 002 SAC 110 403 

 

Verificada a importância assumida por estas 5 referências na linha H07, na tabela 7 é apresentada a 

média e o desvio-padrão de todas as mudanças efetuadas para as mesmas no ano de 2016. Tal como 

pode ser verificado, praticamente todas as referências de produto necessitam de uma mudança de 

produto que leva mais de uma hora a completar, em média. Este valor torna-se demonstrativo do tempo 

que é gasto nas mudanças de produto levadas a cabo na linha H07 e, consequentemente, no elevado 

impacto que têm na reduzida disponibilidade da linha de transformação. É também importante referir 

que, dados os elevados valores do desvio-padrão, os processos de mudança de formato apresentam, 

tal como observado, bastante variabilidade. 
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Tabela 7: Tempos de mudanças para as 5 referências mais produzidas 

 

KISS 32rl Br 5N KISS 32rl Br 
4FLS déco 

12rlx5 branco 
KISS (48+24) 

rl Br 

KISS 
(36+36) rl 

Brc 

T
e
m

p
o

s
 d

e
 S

e
tu

p
 (

H
o

ra
s
) 

1,000 H 

0,667 H 

0,333 H 

2,000 H 

2,000 H 

1,000 H 

0,167 H 

2,000 H 

0,483 H 

6,000 H 

0,500 H 

1,000 H 

0,500 H 

0,417 H 

0,500 H 

0,750 H 

0,250 H 

1,000 H 

3,000 H 

0,667 H 

1,000 H 

0,833 H 

2,000 H 

0,667 H 

1,500 H 

0,817 H 

0,500 H 

0,750 H 

0,750 H 

1,000 H 

0,333 H 

0,167 H 

0,500 H 

1,150 H 

0,319 H 

1,000 H 

0,750 H 

0,733 H 

0,250 H 

0,833 H 

0,500 H 

1,500 H 

0,750 H 

0,583 H 

1,500 H 

0,333 H 

1,000 H 

3,500 H 

3,000 H 

2,000 H 

2,167 H 

2,500 H 

1,833 H 

1,250 H 

1,833 H 

1,750 H 

2,000 H 

1,500 H 

2,500 H 

1,250 H 

1,250 H 

2,500 H 

2,500 H 

1,983 H 

0,500 H 

2,750 H 

�̅� 1,207 H 0,925 H 1,331 H 1,708H 2,047 H 

s 1,369 H 0,676 H 0,867 H 0,443 H 0,813 H 

cv 113% 73% 65% 26% 39% 

 

4.2.2.3. Análise dos tempos de afinação – top 5 

Tal como referido anteriormente na presente dissertação, a Renova categoriza os seus tempos de 

paragem da seguinte forma: tempos de mudança, tempos de afinação e tempos de manutenção (ver 

secção 2.4.2.). Segundo Allahverdi e Soroush (2006), os tempos de mudança/setup devem 

corresponder a todo o tempo consumido desde que se finaliza a produção do último produto até que 

as primeiras unidades do próximo sejam produzidas com os padrões de qualidade estabelecidos. Ou 
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seja, ao contrário do que é considerado na Renova, os tempos de afinação devem, na maior parte dos 

casos, ser integrados na contabilização dos tempos de setup. Dado que os registos de que se dispõe 

não estão individualizados por secção no que diz respeito aos tempos de setup, algo que não se verifica 

para os tempos de afinação, e uma vez que estes últimos são uma das principais causas dos elevados 

tempos de setup, tal como identificado na RCA (ver figura 15), a análise a efetuar nesta secção terá 

por base os tempos de afinação. Desta forma, conjugando esta informação com as entrevistas 

efetuadas aos operadores, foi possível entender que as operações de afinação que mais se repercutem 

nos tempos de mudança são: afinações do picotado (bobinadora), afinações da embaladora e afinações 

da ensacadora. Na tabela 8, é possível verificar o tempo total despendido em afinações em cada uma 

destas três secções no ano de 2016, para as 5 referências mais produzidas:  

Tabela 8: Tempos de afinação para as 5 referências mais produzidas 

Tempos de Afinação (Horas) 

Referência Bobinadora Embaladora Ensacadora 

KISS 32rl Br 5N 0,667 H 4,150 H - 

KISS 32rl Br 3,500 H 9,917 H - 

4FLS déco 12rlx5 
branco 

0,917 H 4,250 H 0,500 H 

KISS (48+24) rl Br 0,250 H 7,583 H 1,250H 

KISS (36+36) rl Brc 0,583 H 2,500 H 0,167 H 

TOTAL 5,917 H 28,400 H 1,917 H 

 

Verificada uma elevada assimetria no tempo total consumido por secção no que às afinações diz 

respeito, é apresentada a seguinte análise de pareto, sumariada pelo respetivo diagrama na figura 16: 

 

Figura 16: Diagrama de Pareto – Tempos de Afinação 
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A partir desta análise, é possível verificar que uma só secção das três mais críticas no processo de 

afinações, portanto um terço, foi responsável por 78,4% do tempo total consumido para este propósito. 

Uma vez constatado o impacto que os elevados tempos de afinação têm nos tempos de setup, e que 

estes por sua vez têm no reduzido valor de OEE da linha H07, é possível identificar esta secção, a 

embaladora, como o bottleneck deste sistema. 

4.3. Outras paragens relevantes 

Em “Beyond World-Class Productivity: Industrial Engineering Practice and Theory”, um dos livros de 

referência para a otimização de processos, Shigeyasu Sakamoto (2010) salienta a importância e o 

impacto do termo Chokotei. Proveniente do Japão, Chokotei refere-se a todas as (pequenas) paragens 

não planeadas e não associadas com setups. Pelos motivos anteriormente discutidos, consideram-se 

os elevados tempos de setup como causas de elevada importância no que diz respeito ao reduzido 

OEE. No entanto, por observação direta das operações que decorrem na linha H07, revelou-se 

igualmente importante conduzir um estudo mais pormenorizado a estas pequenas paragens, 

previamente apontadas na RCA como uma das causas para os valores reduzidos de disponibilidade 

(ver figura 15). Como tal, durante quatro dias consecutivos – 27, 28, 29 e 30 de Maio de 2017 – foi 

levado a cabo um estudo na linha H07, de forma a determinar o real impacto das pequenas paragens 

na linha. Assim, operadores e respetivos chefes de linha, segundo uma instrução de trabalho recebida, 

elaboraram um registo Chokotei destas pequenas paragens nos desenrolamentos, gofradora 

bobinadora e embaladora - zonas mais afetadas nas pequenas paragens, segundo chefes de linha e 

chefes de área. Dada a proximidade dos equipamentos, e dado que um só operador é responsável 

pelos desenrolamentos, gofradora e bobinadora, foi elaborado um registo Chokotei único que 

agrupasse estas três secções, e um outro destinado ao registo das pequenas paragens na embaladora. 

Na figura 17, os registos Chokotei são sumariados para o período de 11 turnos – um a menos do que 

o previsto nos quatro dias, devido a um elevado tempo de paragem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tempos mínimos de paragem 
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Tal como pode ser verificado no gráfico das pequenas paragens, apenas o registo da gofradora não é 

apresentado, uma vez que as pequenas paragens registadas nesta secção não foram significativas. 

Verificadas mais frequentemente e tendo maior duração, as paragens nos desenrolamentos devem-se 

na sua maioria ao encaminhamento de papel devido a roturas e ao reabastecimento de matéria-prima, 

mais especificamente ao carregamento de novas bobines. Este último processo  encontra-se bastante 

otimizado e não necessita que os operadores tenham um treino ou norma diferentes. Assim, a maior 

margem de progressão na melhoria das paragens ao nível dos desenrolamentos reside no 

encaminhamento de papel devido a roturas e à prevenção das mesmas. Relativamente à bobinadora, 

apesar de não se registarem paragens tão longas, o registo Chokotei mostra que em pelo menos 10 

turnos se verificaram paragens de 10 ou mais minutos. Os problemas que mais paragens da bobinadora 

despoletaram foram o posicionamento de casquilhos e limpezas de pó alojado nos sensores. No que 

diz respeito ao registo Chokotei elaborado para a embaladora, verificaram-se paragens superiores ou 

iguais a 50 minutos em 5 dos 11 turnos, sendo que em 2 desses o período de paragem ascendeu a 

pelo menos 80 minutos, um valor elevado e representativo (aproximadamente 17% do tempo disponível 

por turno, 8 horas). Para estes elevados tempos de paragem na embaladora, foram apontadas entre 

outras, causas como rolos virados nos tapetes de entrada da embaladora e controlo do ponto de célula 

da embalagem primária. 

4.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, tal como previsto na fase 1 da multi-metodologia proposta nesta dissertação, procede-

se à identificação das causas e restrição do problema. Para tal, de maneira a tornar a análise o mais 

objetiva possível, é utilizada uma medida de eficiência operacional (OEE). Face ao reduzido valor de 

OEE encontrado, quer quando comparado externa, quer internamente, as causas do mesmo são 

identificadas com recurso à técnica dos 5 Porquês, enquadrada num contexto de RCA. No seguimento 

desta análise, os elevados tempos de mudança são identificados como uma das causas mais 

proeminentes para o problema identificado, contribuindo significativamente para os reduzidos valores 

de disponibilidade da linha H07. Tomando como amostra representativa os 5 formatos mais produzidos 

no ano de 2016, os tempos de mudança para estes são analisados e acompanhados de uma análise 

complementar aos tempos de afinação. A partir destes últimos, aplicando o princípio de Pareto, 

determina-se finalmente o ponto de estrangulamento – a embaladora. No próximo capítulo, o problema 

dos elevados tempos de setup conduzirá a uma proposta de melhoria que visa aumentar os indicadores 

de disponibilidade, tendo por base a ferramenta SMED (ver secção 3.3.3.). 

Para além disso, neste capítulo são analisadas outras paragens relevantes, que contribuem igualmente 

para o reduzido valor de OEE da linha H07. A partir dos registos Chokotei elaborados no mês de Maio 

de 2017, é possível concluir que os tempos das pequenas paragens são significativos e que, nalgumas 

secções, tais como na bobinadora, nos desenrolamentos e na embaladora existe margem de 

progressão para melhorar. Como tal, no próximo capítulo, serão também analisadas algumas das 

causas destes problemas (rolos virados, roturas de papel/encaminhamentos, etc.). Para estas e outras 

causas identificadas na RCA, segundo o previsto na fase 2 da multi-metodologia, serão implementadas 

e propostas as devidas melhorias. Nomeadamente, para o problema de “mudanças de produto sem 
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considerar similaridades produtivas”, identificado na RCA, serão propostas no próximo capítulo, 

melhorias através da ferramenta Heijunka (ver secção 3.3.4). 
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5. Implementação e proposta de melhorias 

Neste capítulo, procede-se à fase 2 da multi-metodologia a 3 fases. Desta forma, as restrições 

identificadas, nomeadamente, os elevados tempos de setup alocados à embaladora são explorados 

neste capítulo (SMED, 5 S e Heijunka). Para além disso, é proposta uma melhoria relativamente ao 

processo de alteração do picotado que, apesar de não se enquadrar em qualquer ferramenta Lean 

proposta, considera-se relevante para o aumento da disponibilidade e desempenho da linha H07. 

Finalmente, são apresentadas neste capítulo, propostas de melhoria que visam a redução de tempo 

dispendido em pequenas paragens ea redução do desperdício verificado na linha H07. 

5.1. Melhoria de tempos de setup 

Segundo a fase 2 da multi-metodologia proposta nesta dissertação, ver capitulo 3, o ponto de 

estrangulamento identificado, ou seja, a embaladora, deve ser otimizado segundo uma combinação de 

3 metodologias: SMED, sendo o principal objetivo reduzir os tempos de setup da embaladora e, 

consequentemente, da linha H07; 5S, tornando o posto de trabalho afeto às mudanças de formato na 

embaladora mais organizado e apto para uma maior eficiência de processos; e, finalmente, Heijunka, 

uma vez que o objetivo proposto passa não apenas por minimizar os tempos de setup, mas também a 

frequência com que essas mudanças sucedem na linha H07 da Renova 

5.1.1.  SMED – Embaladora 

Numa realidade industrial coincidente com a inovação que o sector do papel tissue requer, a empresa 

portuguesa opta por uma produção diferenciada de referências em pequenos lotes. Desta maneira, 

encontra-se na aplicação da ferramenta SMED uma base lógica para otimizar a secção por este 

princípio mais afetada, a embaladora. 

Assim sendo, numa primeira instância, foram comparadas as duas abordagens a esta ferramenta 

apresentadas na revisão bibliográfica desta dissertação, convencional (ver 3.3.3.1) e contemporânea 

(3.3.3.2). Uma vez que a análise a desempenhar se centra numa só máquina, a embaladora, e que 

segundo política interna da empresa, as gravações de vídeo não foram permitidas - etapa necessária 

à aplicação da abordagem contemporânea - foi selecionada a abordagem convencional SMED. Esta 

envolve 4 fases: : 

Fase 1 – Mapeamento do processo de mudança 

Nesta fase, foi considerada a mudança de formatos entre as referências de artigo Renova SkinCare 

Plus 6rlsx10 e Renova Deco 9rlx5 branco (ver figura C1 – Anexo C). Considerando os dois fatores mais 

impactantes para a mudança nesta secção da linha H07, diferentes dimensões da embalagem primária 

e grafismo diferente no filme utilizado (ver secção 4.1.3.1.), consideram-se as referências acima 

referidas como adequadas para o mapeamento de processos por respeitarem essas mesmas 

diferenças de formato. De seguida, é apresentado o mapeamento completo do processo de mudança 

a partir da tabela 9, sendo este discriminado numa série de tarefas numeradas e cronometradas. Por 

conseguinte, nas duas colunas mais à direita, é apresentado o tempo de duração de cada uma das 
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tarefas, bem como o tempo de duração acumulado desde o início do processo de mudança até a tarefa 

referida ser finalizada.  

Tabela 9: SMED – Linha H07 

N
º 

Descrição da Tarefa 
Tempo 
Tarefa 

Tempo 
Total 

1 Procura na página F9 do Painel Supervisor– programa com as definições 
para o formato a produzir de seguida. 

00:00:42 00:00:42 

2 Procura na página F9 do Painel Supervisor– programa com definições 
próximas do formato a produzir de seguida. 

00:00:31 00:01:13 

3 Selecção do programa na página F9  00:00:05 00:01:18 
4 Procura na página F5 do Painel Supervisor– passos de arrastamento dos 

transportadores inicial e final indicados pelo programa 
00:00:14 00:01:32 

5 Desloca-se até ao panelmate 00:00:16 00:01:48 
6 Encontra posição zero para as alterações dos varões de transporte, 

carregando no botão impulso - panelmate 
00:00:29 00:02:17 

7 Adiciona os varões de transporte móveis do reboque final 00:02:09 00:04:26 
8 Prepara os varões de transporte para o reboque inicial 00:01:13 00:05:39 
9 Procura o “zero” do reboque inicial 00:00:07 00:05:46 
10 Coloca os varões de transporte no reboque inicial 00:02:46 00:08:32 
11 Desloca-se até ao carrinho dos pratos 00:00:10 00:08:42 
12 Seleciona dois conjuntos de pratos 00:00:44 00:09:26 
13 Desloca-se até à embaladora com os dois conjuntos 00:00:10 00:09:36 
14 Desloca-se até ao carrinho de desperdício 00:00:07 00:09:43 
15 Seleciona quatro rolos para “testes” 00:00:03 00:09:46 
16 Desloca-se até à embaladora com os quatro rolos 00:00:07 00:09:53 
17 Verifica como os rolos se encaixam nos pratos selecionados  00:00:25 00:10:18 
18 Verifica que ambos são possibilidades e “arruma-os” na embaladora 00:00:04 00:10:22 
19 Desmonta o conjunto de pratos que está na embaladora 00:01:12 00:11:34 
20 Arruma o conjunto que acabou de desmontar 00:00:13 00:11:47 
21 Volta para a embaladora 00:00:10 00:11:57 
22 Regula a posição dos grupos transportador inicial e final com o respetivo 

volante até o indicador ITX ficar verde 
00:00:32 00:12:29 

23 Regula a altura dos rolos de saída dos lançadores com o respetivo volante 
até o indicador ITX ficar verde – transp. inicial 

00:00:21 00:12:50 

24 Regula a altura do grupo com o respetivo volante até o indicador ITX ficar 
verde – transp. final. 

00:00:47 00:13:37 

25 Remove uma régua da embaladora 00:03:56 00:17:33 
26 Arruma a régua por baixo dos tapetes à saída da embaladora 00:00:49 00:18:22 
27 Retira os postiços da embaladora 00:03:03 00:21:25 
28 Arruma os postiços por baixo dos tapetes à saída da embaladora 00:00:55 00:22:20 
29 Ajuste da escala métrica para posicionamento dos pentes 00:01:01 00:23:21 
30 Verifica na página “Configuração da Máquina” do Painel Supervisor qual o 

passo dos pentes indicado pelo programa 
00:00:41 00:24:02 

31 Elabora um conjunto de teste (rolos ligados por fita adesiva) 00:01:43 00:25:45 
32 Posiciona os pentes conforme o passo indicado 00:11:17 00:37:02 
33 Regula a distância entre os pentes com o auxílio do conjunto de teste 00:08:38 00:46:40 
34 Vai buscar manivela à caixa de ferramentas deixada perto da bobinadora 00:00:48 00:47:28 
35 Regula a posição dos dobradores fixos até o indicador ITX ficar verde 00:00:25 00:47:53 
36 Verifica como o conjunto de teste se encaixa dentro da embaladora 00:00:39 00:48:32 
37 Vai buscar martelo à caixa de ferramentas deixada perto da bobinadora 00:00:50 00:49:22 
38 Ajusta posição de uma régua da embaladora com o martelo para que fique 

encostada ao conjunto de teste 
00:00:43 00:50:15 

39 Regula a posição dos dobradores móveis em função da posição encontrada 
para os dobradores fixos 

00:00:58 00:51:13 

40 Decide qual dos pratos é mais adequado para o formato a produzir após as 
anteriores alterações serem efetuadas 

00:00:19 00:51:32 

41 Coloca provisoriamente os pratos para confirmar a sua decisão 00:02:10 00:53:42 
42 Verifica que os dobradores não embatem nos pratos 00:00:34 00:54:16 
43 Retira os pratos que tinham sido colocados provisoriamente 00:01:43 00:55:59 
44 Limpa c/ escova de aço resíduos de cola e outras sujidades encontradas 

nos pratos selecionados 
00:02:19 00:58:18 

45 Colocação definitiva dos pratos 00:03:11 01:01:29 
46 Efetua as regulações mecânicas através do panelmate (reboque inicial, 

reboque final e pêndulo) 
00:01:02 01:02:31 

47 Carrega no botão impulso do panelmate e controla o funcionamento da 
embaladora. 

00:01:31 01:04:02 
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: 

Fase 2 – Classificação das operações de setup interno e externo 

Resultante do fato de a embaladora ser uma das secções que mais a jusante se encontra na linha H07, 

apenas as tarefas compreendidas entre o número 1 e 5 (preparação informatizada da mudança) são 

desempenhadas enquanto o produto da referência anterior é escoado. Assim sendo, apenas as 5 

tarefas iniciais são classificadas como tarefas de setup externo e todas as restantes como operações 

de setup interno. É importante referir que todas as tarefas diretamente relacionadas com colocação e 

remoção de peças na embaladora têm de ser obrigatoriamente desempenhadas com a máquina 

parada, dispondo a mesma de mecanismos de segurança que provocam a sua paragem para evitar 

acidentes de trabalho. Como tal, tarefas como adicionar os varões de transporte ou desmontar o 

conjunto de pratos da embaladora são classificadas nesta dissertação como operações de setup interno 

impossíveis de transformar em operações de setup externo. É apresentada a tabela 10 onde são 

enumeradas as operações de setup externo, setup interno possíveis de transformar em operações de 

setup externo, e as restantes de setup interno que por motivos de segurança continuarão a ser 

consideradas e executadas como operações de setup interno: 

Tabela 10: Separação de operações de setup interno e setup externo 

Operação de setup  Número de tarefa  

Externo 
1,2,3,4,5 

Interno 
9,11,12,13,14,15,16,20,21,30,31,34,37,40,41,42,43,44,46,47,48,50,51,52,56 

Interno 

(segurança) 
6,8,10,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,35,36,38,39,45,49,53,54,55, 

57,58,59,60,61,62,63 

 

Fase 3 – Transformação de operações de setup interno em operações de setup externo 

Nesta fase, todas as operações de setup interno que pudessem ser transformadas em operações de 

setup externo foram analisadas. Dada a exequibilidade de cada transformação e meios disponíveis, 

48 Aciona movimento “automático de teste” do panelmate com a máquina sem 
papel e com os grupos lançadores e desenrolamento de filme inativos. 

00:01:19 01:05:21 

49 Fecha as correias de soldadura lateral 00:01:47 01:07:08 
50 Retira palete de bobines de filme utilizadas para o produto anterior 00:00:49 01:07:56 
51 Coloca na marcação devida a palete com as bobines de filme novas 00:00:38 01:08:34 
52 Descarrega uma das bobines de filme da palete 00:00:10 01:08:44 
53 Retira bobine de filme antiga da embaladora 00:00:07 01:08:51 
54 Coloca bobine de filme nova na embaladora 00:00:05 01:08:56 
55 Posiciona a bobine e ajusta as guias 00:00:47 01:09:43 
56 Corta camadas danificadas da bobine de filme nova 00:02:39 01:12:22 
57 Encaminha o filme segundo instruções presentes na embaladora  00:01:03 01:13:25 
58 Regula a posição das correias de encaminhamento e da célula fotoelétrica 

até o indicador ITX ficar verde 
00:01:24 01:14:49 

59 Verifica a posição da célula fotoelétrica 00:00:32 01:15:21 
60 Corrige a posição da célula fotoelétrica 00:01:27 01:16:48 
61 Verifica a posição da marcação do lote 00:00:47 01:17:35 
62 Corrige a posição da marcação do lote 00:02:58 01:20:33 
63 Inicia a produção em modo automático 00:00:35 01:21:08 
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são apresentadas as tarefas que mediante o proposto devem ser realizadas enquanto a embaladora 

se encontra em funcionamento ou que podem ser de todo eliminadas: 

- Tarefa 9 (Procurar o “zero” do reboque inicial) 

A colocação correta dos varões é essencial para o funcionamento da embaladora. Como tal, mediante 

uma marcação na embaladora da identificação da posição inicial (“zero”), o tempo de procura pelo 

“zero” do reboque inicial é praticamente nulo. 

- Tarefas 11,12,13,14,15,16,20,21,40,41,42,43 (Deslocação e seleção dos pratos indicados) 

A deslocação inerente à seleção dos pratos para a produção de um novo formato deve-se sobretudo à 

falta de identificação dos mesmos. Isto é, cada prato deve ter a si associado os formatos para que deve 

ser utilizado, evitando assim deslocações e tentativas erro desnecessárias. Os pratos devem ser 

organizados e marcados, tal como na figura 18. 

 

 

Figura 18: Modelo de organização de pratos 

- Tarefas 30 e 31 (Elaboração de um conjunto de testes) 

A correta colocação dos pentes na embaladora é essencial para que a sua função seja cumprida, ou 

seja, para que estes consigam impulsionar transversalmente e de forma centrada cada rolo. Apenas 

desta forma pode ser garantida a posição pretendida dos rolos na embalagem primária e, 

consequentemente, a qualidade da mesma. Apesar da existência de uma escala métrica que sugere 

ao operador a distância certa entre cada pente, a mesma não é de fácil utilização e raramente resulta 

na colocação devida dos pentes, pelo que a posição dos mesmos é diretamente confrontada com um 

conjunto de rolos que simule as dimensões do próximo formato (ver figura 19).  
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Figura 19: Conjunto de teste - rolos 

Uma vez que a empresa dispõe de uma oficina e equipa de manutenção próprias que servem as 

necessidades das linhas de transformação, foi sugerida a produção de calibres em polietileno de fácil 

encaixe que permitam simular o próximo formato. Desta forma, as equipas não terão que esperar que 

o novo formato seja produzido para poderem criar o conjunto de teste, garantindo igualmente maior 

rigor no acerto dos pentes. Uma vez que, o formato de cada embalagem é influenciado por cada rolo, 

é importante considerar as diferentes combinações possíveis entre diâmetro e largura para cada 

referência de artigo. No total, os operadores devem ter um conjunto de 4 calibres de cada uma das 20 

combinações possíveis, devidamente organizados e arrumados numa localização próxima da 

embaladora. Com esta sugestão de melhoria, a eficiência do processo é incrementada até cerca de 2 

minutos e 24 segundos – soma de tempos das respetivas tarefas (ver tabela 9). 

- Tarefas 34 e 37 (Transporte de ferramentas necessárias) 

Na linha H07, cada turno dispõe de uma caixa de ferramentas com cadeado próprio. Todas as caixas 

de ferramentas estão localizadas na zona anexa à bobinadora e só podem ser deslocadas 

manualmente pelos operadores através da pega metálica que cada uma tem. Assim sendo, devido ao 

elevado peso de cada caixa de ferramentas e à dificuldade em deslocá-la, sempre que se vê na 

necessidade de utilizar uma ferramenta aí localizada, o operador desloca-se até à zona da bobinadora 

e efetua o percurso de volta para a embaladora (ver percurso marcado na figura B1 do Anexo B). 

Adquirindo o carrinho de ferramentas proposto (ver figura C1 no Anexo C), que permite a mobilidade 

das ferramentas necessárias com menor esforço e a localização das mesmas junto à embaladora, 

tarefas como as 34 e 37 não implicam tempos de deslocação elevados. Neste caso, existe um ganho 

potencial de aproximadamente 1 minuto e 38 segundos – soma de tempos das respetivas tarefas (ver 

tabela 9). 
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- Tarefas 44 (Limpeza dos Pratos) 

A limpeza dos pratos selecionados revela-se essencial, uma vez que para efeitos de controlo de 

qualidade, nenhum dos rolos que entra em contacto com o equipamento pode apresentar sinais de 

sujidade ou resíduos de cola. No entanto, esta ação corretiva deve ser levada a cabo pela equipa de 

manutenção mecânica – MTM (ver secção 2.1.2.2). Assim, sugeriu-se no âmbito desta dissertação, 

que a limpeza dos pratos seja uma atividade alocada ao plano de trabalho da equipa mais competente 

para o elaborar (MTM), podendo esta ser desempenhada aquando do funcionamento da linha H07, 

uma vez que não depende dos seus operadores, nem de nenhum outro equipamento da embaladora. 

Como tal, ao garantir que todos os pratos estão em condições de ser utilizados no momento da 

mudança, é possível poupar até 2 minutos e 19 segundos neste processo – tempo da respetiva tarefa 

(ver tabela 9). 

 

- Tarefas 50, 51 e 52 (Posicionamento da Bobine de Filme) 

De maneira a agilizar o processo de mudança na embaladora, o operador deve posicionar 

antecipadamente, na marcação criada para esse efeito, a palete com as novas bobines de filme (ver 

figura 20a ). Uma vez executadas as tarefas durante o funcionamento da embaladora, o processo de 

mudança de formato pode demorar até menos 1 minuto e 37 segundos – soma de tempos das 

respetivas tarefas (ver tabela 9). 

a)                                                                                        b) 

Figura 20: Processo de posicionamento de bobines de filme 

- Tarefa 56 (Corte das zonas danificadas da bobine) 

Usualmente, as paletes que chegam do armazém de matérias-primas com o material referido podem 

ter 4, 5 ou até mesmo 6 bobines por palete. Ou seja, podem existir até 3 níveis de altura de bobines 

que, por sua vez, nas observações realizadas nunca atingiram um peso inferior a 25kg. Desta maneira, 

os operadores fazem deslizar a bobine sobre as outras, fazendo com que esta embata no chão com 

força tal que as primeiras camadas ficam danificadas. A posteriori, uma vez que estas camadas se 

encontram inutilizadas, o operador procede cuidadosamente ao seu corte, gerando assim desperdício 
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de matéria-prima e tempo. Como alternativa, sugere-se nesta dissertação a utilização de carrinhos 

adequados à forma da bobine para abastecimento das bobines à embaladora (ver figura 20b). Através 

desta aplicação, existe um ganho potencial de 2 minutos e 39 segundos em cada mudança – tempo da 

respetiva tarefa (tabela 9). 

Fase 4 – Melhoria sistemática das operações de setup interno e externo 

Relativamente às operações de setup interno, uma vez que a linha H07 é alvo de melhorias técnicas 

recorrentemente por parte da PERINI (fabricante italiano) deve ser reavaliada a cada otimização a 

possibilidade de alguma das operações de setup interno, que por motivos de segurança não foram 

convertidas em operações de setup externo, serem convertidas aquando da mesma. No que diz 

respeito às operações de setup externo, de forma a otimizar o funcionamento das mesmas, em 

particular do conjunto de tarefas associado ao abastecimento das bobines de filme, sugere-se uma 

nova marcação no chão para a colocação de paletes, de maneira a que o carrinho sugerido na fase 3 

possa ser movimentado entre a embaladora e a palete sem dificuldade. Na figura 20a,  esse problema 

fica evidenciado na colocação da palete fora da marcação. 

5.1.2. 5S 

Nesta secção, tal como descrito na secção 3.3.2., e segundo o fluxograma 5S apresentado (ver figura 

10), procede-se à avaliação da necessidade de cada ferramenta e, subsequentemente, do seu valor. 

Fase 1 - Triar 

Nesta fase, cada uma das caixas de ferramentas pertencentes aos 4 turnos foi avaliada e submetida a 

uma triagem (ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Caixas de Ferramentas da Linha H07 

Em conjunto com as equipas, e avaliando as suas reais necessidades, o equipamento triado que 

acrescenta valor e que deve estar à sua disposição é: 2 chaves estrela, 2 chaves de fendas, 2 fitas 

métricas, 3 espátulas de limpeza, conjunto diversificado de chaves, 2 conjuntos de chaves sextavadas, 

1 martelo, 1 maço, 2 manivelas, 1 roquete com conjunto de chaves e 1 conjunto de alicates. Todos os 
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equipamentos mencionados encontram-se disponíveis na oficina da Fábrica 2, pelo que não se 

justificam investimentos adicionais. 

Fase 2 – Arrumar 

Tal como sugerido neste capítulo, no âmbito da análise SMED, todos os equipamentos devem ser 

arrumados num carrinho de ferramentas (ver anexo D). Ao contrário do que acontece com as caixas 

de ferramentas atualmente utilizadas, o carrinho permite uma organização por gavetas, permitindo que 

as mesmas sejam arrumadas segundo o grau de utilização que têm no processo de mudanças. 

Adicionalmente, a mobilidade que o carrinho apresenta em detrimento das caixas, permite aos 

operadores ter as ferramentas na zona circundante de trabalho, o que promove uma maior organização. 

Fase 3 – Limpar 

O local de trabalho, sobretudo aquando períodos de mudança de formato, deve estar organizado e 

arrumado. Desta maneira, a equipa da linha H07 deve preencher uma checklist antes de efetuar 

qualquer mudança de formato. Através desta medida é possível garantir um processo mais eficiente. 

Fase 4 – Normalizar 

Uma vez tomada a decisão, a informação deve ser comunicada pelos gestores de área aos operadores 

da linha H07. Só assim é possível garantir a aplicação periódica da medida. 

Fase 5 – Disciplinar 

Aplicadas as fases anteriores, administração e equipas de gestão devem promover a manutenção das 

rotinas criadas, não permitindo que se caia em hábitos ineficientes. 

5.1.3. Heijunka 

Nesta secção, pretende-se obter um nivelamento de produção das dez referências mais 

encomendadas no ano de 2016. Procura-se assim diminuir a regularidade com que os processos de 

mudança ocorrem, bem como reduzir a dimensão de cada mudança (famílias de produtos). Como 

resultado final, é proposto um escalonamento semanal que visa assim responder de forma exata à 

procura, não causando picos e quebras produtivas na linha H07 como então verificado. Assim, segundo 

o proposto na revisão bibliográfica (ver secção 3.3.4), o nivelamento de produção é apresentado para 

a linha H07 nesta dissertação nas seguintes 4 fases: 

Fase 1 –  Análise e constituição do modelo de nivelamento: A escolha dos critérios para constituição 

do modelo apresentado tem por base elementos como ferramentas necessárias, sequência de tarefas 

e possível partilha de matérias-primas e componentes entre diferentes produtos. Contudo, uma vez que 

o ponto de estrangulamento identificado é a embaladora, os critérios de decisão incidem apenas sobre 

os processos de mudança afetos a esta secção da linha H07. Tendo sido validados pelos 

representantes da Renova, apresentam-se os seguintes critérios: largura da embalagem primária, 

comprimento da embalagem primária, profundidade da embalagem primária, tipologia de filme e 

existência de pega (embalagens primárias com 32 ou mais rolos).  
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Fase 2 –  Formação das famílias de produtos: Definidos os atributos mais relevantes para a formação 

das famílias de produtos, tal como explicado por Bohnen, Maschek e Deuse (2011), uma medida de 

proximidade tem que ser calculada. Tal como proposto pela equação (1) presente na secção 3.3.4.1., 

o cálculo da distância euclidiana para todos os critérios referidos entre dois objetos de estudo, neste 

caso formatos, resulta usualmente na medida de proximidade pretendida. No entanto, há que 

considerar que para o processo de mudança na embaladora, a dimensão da mudança não é relevante. 

Por exemplo, não existe um impacto significativo no tempo de setup se a largura da embalagem é 

alterada de 115 mm para 200mm, ou de 115mm para 230 mm. Assim sendo, é proposto em alternativa 

o seguinte modelo para obtenção de uma medida de proximidade entre produtos: 

 

{
 
 

 
 

𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑙) =  ∑𝑋𝑖

𝑝

𝑖=1

  𝑋𝑖 = 1, 𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑙𝑖 ≠ 0

  𝑋𝑖 = 0, 𝑥𝑗𝑖 − 𝑥𝑙𝑖 = 0

 (9) 

 

Onde, 𝑋𝑗 e 𝑋𝑙 são dois objetos de estudo, ou seja, dois formatos distintos; 𝑋𝑖 é a variável binária que 

traduz a existência de igualdade para cada um dos critérios estabelecidos entre os diferentes objetos 

de estudo; 𝑝 é o número de atributos previamente definidos; representando 𝑥𝑗𝑖 e 𝑥𝑙𝑖 o valor do atributo 

𝑖 para os objetos 𝑗 e 𝑙, respetivamente. Em suma, o valor da medida de proximidade 𝑑(𝑋𝑗, 𝑋𝑙) é 5 

quando não existe nenhuma semelhança entre os dois produtos para os parâmetros considerados, o 

que por sua vez se reflete num processo de mudança exigente e demorado; e o valor de 𝑑(𝑋𝑗, 𝑋𝑙) é 0 

quando para os critérios seleccionados não existe necessidade de qualquer processo de mudança ao 

nível da embaladora. Assim, apresenta-se na tabela 11 a medida de proximidade entre os dez produtos 

considerados.  

Tabela 11: Medida de proximidade dos produtos em estudo 

𝑋𝑗 

𝑋𝑙 

KISS 

32rl 5N 

KISS 

32rl 

4FLS 

déco 

KISS 

(48+24) 

KISS 

(36+36) 

RENOVA 

Olé! 

RENOVA 

Super 

RENOVA 

Top 

XXL 

(24+8) SkinCare 

KISS 32rl 5N 
 0 5 4 4 3 3 1 3 4 

KISS 32rl 
0  5 4 4 3 3 1 3 4 

4FLS déco 
5 5  5 5 5 5 5 4 1 

KISS (48+24) 
4 4 5  0 3 3 3 4 5 

KISS (36+36) 
4 4 5 0  3 3 3 4 5 

RENOVAOlé! 
3 3 5 3 3  1 2 4 4 

RENOVA Super 
3 3 5 3 3 1  2 4 4 

RENOVA Top 
1 1 5 3 3 2 2  3 4 

XXL (24+8) 
3 3 4 4 4 4 4 3  4 

SkinCare 
4 4 1 5 5 4 4 4 4  

 



59 
 

Uma vez que numa família de produtos não devem existir mudanças, ou a existirem, as mesmas devem 

ser bastante diminutas (ver secção 3.3.4), considera-se nesta dissertação que a medida de proximidade 

considerada deve respeitar o seguinte critério entre todos os produtos de uma família: 

 

 

 𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑙) ≤ 1 (10) 

 

 

 

Com base no apresentado, as seguintes famílias de produtos foram definidas nesta fase 2: 

 

- Família A: Kiss 32 rl 5N, Kiss 32 rl, Renova Top 

- Família B: Kiss (48+24), Kiss (36+36) 

- Família C: 4 FLS déco, Skincare  

- Família D: RenovaOlé!, Renova Super 

- Família E: XXL (24+8) 

 

Fase 3 –  Selecção de famílias para o nivelamento de produção: Nesta fase, as famílias de produtos 

consideradas anteriormente são segmentadas segundo dois fatores: o volume total produzido no ano 

de 2016 e as variações de volume verificadas. Para tal, na tabela 12, foram analisados respetivamente 

o volume produzido de cada produto no ano de 2016 em ZUE, bem como o número total de mudanças 

para iniciar a produção desse artigo. Neste último caso, o número de mudanças traduz o número de 

pedidos de produção, resultantes da afluência de encomendas para esses mesmos produtos. Isto é, 

um artigo que apresenta um elevado número de mudanças para iniciar a sua produção é produzido em 

pequenos/médios lotes consoante a procura estável que apresenta, o que se reflete numa menor 

variação de volumes produzidos. No sector do papel tissue, estes artigos apresentam uma qualidade 

superior e são, tal como no caso do 4 FLS déco e o Skincare, os produtos mais dispendiosos, não 

havendo assim interesse em que sejam produzidos em larga escala e parcialmente armazenados. 
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Tabela 12: Volume produzido e nº total de mudanças - 2016 

Famíla Produto Volume Produzido (ZUE)-2016 Nº total mudanças - 2016 

  A 

Kiss 32 rl 5N 260 439 

564 556 

16 

36 Kiss 32 rl 220 095 17 

Renova Top 84 022 3 

B 

Kiss (48+24) 119 759 
230 162 

6 

11 
Kiss (36+36) 110 403 5 

C 

4 FLS déco 127 682 
199 485 

21 

42 
Skincare 71 803 21 

D 

RenovaOlé! 106 217 

198 860 

9 

21 
Renova Super 92 643 12 

E XXL (24+8) 74 536 74 536 4 4 

 

Assim, com base na análise da fase 3 de heijunka, é possível categorizar as famílias obtidas: em 

runners, se apresentam um elevado volume produtivo e diminuta variabilidade na produção de lotes; 

ou em estranhas, se são produzidas em volumes de menores dimensões e se apresentam cadências 

produtivas mais variáveis. Desta forma, numa análise comparativa, consideram-se as famílias A e B 

como runners, a família C como estranha e as famílias D e E como runners/estranhas (ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Matriz ABC da Linha H07 

Fase 4 – Escalonamento das famílias de produtos: No ano de 2016, a linha H07 totalizou cerca de 

750 horas em processos de mudança de produto, sendo que cada mudança demorou em média 1,519 

horas a completar. Esta duração média de mudança vai ao encontro de uma medida de proximidade 

de produtos 𝑑(𝑋𝑗, 𝑋𝑙) ≥ 4, ou seja, decorrem por norma mudanças entre produtos bastante díspares, 

tal como no caso da mudança considerada para a análise SMED que tinha uma duração de 

aproximadamente 1,4 horas (ver secção 5.1.1.). Esta medida de proximidade é igualmente válida para 

mudanças que decorrem entre diferentes famílias, porém quando a mudança decorre entre a mesma 

família (𝑑(𝑋𝑗 , 𝑋𝑙) ≤ 1) o tempo de mudança é aproximadamente 0. Por conseguinte, o objetivo do 

escalonamento de famílias passa por promover a produção encadeada de famílias e não segmentar a 
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produção dos produtos das mesmas. Uma vez que, as famílias referidas são compostas pelas dez 

referências mais produzidas na Renova e que, exceto para a família E, as mesmas foram produzidas 

todos os meses do ano de 2016, sugere-se o seguinte escalonamento: 

 

  

 

 

 

 

Figura 23: Nivelamento de produção da Linha H07 

Segundo o escalonamento das famílias de produtos apresentado na figura 23, serão necessárias no 

máximo quatro mudanças por mês para as dez referências mais produzidas. Ao considerar a duração 

média de cada mudança em 2016 (1,519 horas), este escalonamento implica um tempo de mudanças 

para o top 10 de 72,912 horas. Dado que no ano de 2016, os processos de mudança para o mesmo 

top 10 totalizaram 146,136 horas, o escalonamento de famílias representa um ganho potencial de 

aproximadamente 73 horas (50% do tempo total de mudanças alocado a estes produtos em 2016). 

5.1.4. Alteração da distância do picotado 

Sempre que, numa mudança de produto, a distância do picotado tem de ser alterada, um dos 

operadores tem de se deslocar até à outra extremidade da bobinadora, onde é possível operar um 

botão que controla o sistema. Nessa localização existe um sistema mecânico que apresenta números. 

Estes deviam indicar ao operador os números de referência para as distâncias de picotado utilizadas: 

115 e 125 mm. No entanto, este sistema não funciona devidamente e, consequentemente, os 

operadores tentam fazer esse acerto por visualização das áreas polidas (mais utilizadas nesses 

formatos) – ver figura 24. Para além disso, por tentativa erro, vão medindo a distância do picotado até 

acertarem. Em média, este processo altamente ineficiente leva a que o operador se desloca duas vezes 

até à zona de afinação, sendo que cada trajeto leva em média 40s para cada lado a completar. 

Desta forma,  são sugeridas as seguintes melhorias: 

- O botão de ajuste do picotado deve ser colocado no painel de operações e assim, ficar perto da zona 

de testes do picotado.  

- Na zona do painel de operações, é sugerida a criação de um ecrã com imagem em tempo real do 

sistema de picotado 

Mediante a aplicação das melhorias propostas, é possível alocar apenas um operador à tarefa de 

alteração da distância do picotado, ao contrário do que atualmente se verifica, participando no mínimo 

dois operadores. 
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Figura 24: Processo de alteração de ajuste do picotado 

 

5.2. Aplicação de melhorias em pequenas paragens 

À semelhança do apresentado na RCA (ver secção 4.1.2), são múltiplas as pequenas paragens que, 

não sendo características de processos de setup, contribuem para um valor reduzido de disponibilidade 

na linha H07. Entre as quais, destacam-se neste capítulo as paragens devido ao acionamento de foto-

células por mau posicionamento de produto (rolos virados) e quebras de papel não identificadas. Neste 

contexto, são apresentadas as propostas e aplicações de melhoria para ambas. 

5.2.1. Rolos Virados 

Uma das principais causas apontadas à reduzida disponibilidade da linha H07 advém, tal como 

identificado na RCA (ver secção 4.1.2), do posicionamento errado de produto, nomeadamente dos rolos 

que ao saírem da zona de corte são conduzidos até à embaladora através de tapetes de 4 vias (ver 

imagem 25). Desta maneira, sempre que um rolo virado alcança a zona imediatamente antes da 

embaladora, por ação de uma fotocélula, toda esta secção fica imobilizada, não sendo produzida mais 

nenhuma embalagem até um dos operadores se encarregar de corrigir a posição do rolo e de carregar 

num botão para que a operação da embaladora recomece (ver imagem 25). 
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Figura 25: Viragem dos rolos 

Tal como pode ser observado na figura B1 (ver Anexo B), os tapetes de ligação entre a zona de corte 

e a embaladora constituem um importante buffer para a linha H07. Dada a sua extensão, a zona de 

tapetes é subdivida em 3 áreas distintas, designadas na figura 26 por A, B e C, funcionando em cada 

uma delas, um tapete com motor próprio totalmente independente dos restantes. Uma vez que o tapete 

da área C está conectado com a embaladora, a velocidade do mesmo é definida automaticamente pelo 

programa definido na embaladora. No entanto, o mesmo não acontece com as velocidades dos tapetes 

A e B. Nestes casos, o operador dispõe de dois potenciómetros junto ao panelmate com a finalidade 

de ajustar as velocidades em separado dos dois tapetes. Este ajuste é executado por tentativa erro, 

não existindo qualquer informação para o colaborador de quais as velocidades atingidas em cada um 

dos tapetes, não sendo por isso possível sincronizar os mesmos.  

 

 

 

 

Figura 26: Zonas de Tapetes da Linha H07 

Após análise do processo de transformação de um novo formato Renova Magic, com 102 mm de 

largura de folha e 108 mm de diâmetro, verificou-se que em 72 % dos casos em que os rolos viravam, 

o mesmo acontecia na transição entre os tapetes A e B. Nas restantes situações, a viragem de produto 

aconteceu na saída da máquina de corte para o tapete A.  

Medida 1 – Displays de velocidade 

Assim, no âmbito desta dissertação, foram implementadas duas melhorias de forma sequencial. A 

primeira medida, aplicada na linha H07 para diminuir o número de rolos virados na transição entre os 

tapetes A e B , traduz-se na aplicação de dois displays, um para cada potenciómetro, junto ao 

panelmate (ver figura 27). Desta forma, o operador consegue sincronizar a velocidade dos tapetes A e 

B, o que leva a uma transição dos rolos entre os mesmos menos abrupta, diminuindo assim o risco de 
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viragem nesta zona. Adicionalmente, foram adicionadas as inscrições de “primeiro” e “segundo” tapetes 

nos potenciómetros e respetivos displays para que não exista qualquer possibilidade de troca entre 

ambos (ver figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Displays de Velocidade 

Para além do ganho operacional desta medida, a mesma visa também tornar obsoleta a utilização de 

pedaços de fita adesiva na transição entre os tapetes A e B (ver figura 28). Desta forma, os operadores 

tentam minimizar o efeito de diferença de velocidades entre os tapetes. Com esta medida aplicada, 

existe assim um ganho adicional no que à qualidade do produto diz respeito, uma vez que ao tornar 

este hábito dos operadores obsoleto, é possível garantir menores níveis de contaminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Aplicação de fita adesiva nos tapetes 
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Medida 2 – Correções mecânicas à saída da máquina de corte 

Verificado como o segundo ponto onde mais rolos viram, a zona de transferência entre a máquina de 

corte foi sujeita a algumas melhorias. Em primeiro lugar, apesar de existirem roletes mecânicos à saída 

da máquina de corte, que têm como objetivo impulsionar os rolos antes de chegar ao tapete A para que 

não estejam em total inércia, os mesmos não se encontravam em funcionamento. Como tal, foi 

solicitada à equipa de manutenção que verificasse o problema. Não sendo de difícil execução, os 

roletes passaram a estar funcionais na linha H07. Em segundo lugar, o espaçamento de transferência 

verificado entre as duas secções não era inferior a 2 cm. No entanto, por recomendação do fornecedor, 

esse espaçamento não deveria ser superior a 1,27 cm, de maneira a não promover a viragem de rolos. 

Assim sendo, na mesma intervenção, a equipa de manutenção procedeu a essa correção. 

De forma a entender o impacto das melhorias propostas, procedeu-se a um teste na zona de tapes da 

linha H07. Numa primeira instância, foi contabilizado o número de rolos virados na linha H07 para o 

formato já referido. As condições verificadas foram as seguintes: cerca de 1700 rpm para a velocidade 

do tapete A, 1500 rpm para a velocidade do tapete B, com uma cadência produtiva de 504 rolos/minuto. 

Numa segunda instância, em que os displays de velocidades dos tapetes A e B já haviam sido 

aplicados, todas as condições se mantiveram, exceto a velocidade do tapete A, sendo igualada à do 

tapete B (1500 rpm). Num terceiro teste, todas as condições do segundo se mantiveram, acrescentando 

a isso as correções mecânicas já referidas à saída da máquina de corte. 

Tabela 13: Impacto das melhorias – rolos virados 

 

 ᵠ Rolos 

Virados/Hora 

ᵠ Tempo Paragem 

(min)/Hora 

Primeiro Teste 

(Condições Iniciais) 
102 13,6 

Segundo Teste  

(C/ Displays) 
26 3,5 

Terceiro Teste 

(Alterações Mecânicas) 
2 0,3 

 

 

Por observação directa na linha H07, e através de uma medição de tempos, constatou-se que em 

média, uma paragem por acção de uma fotocélula na zona dos tapetes da linha H07 ronda os 8 

segundos. Assim, segundo o resumo apresentado na tabela 13, é possível verificar que inicialmente 

por cada hora de produção na linha H07, em média, 13,6 minutos dessa hora eram ocupados a virar 

rolos e reiniciar o funcionamento da embaladora. No entanto, com a primeira melhoria implementada, 
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o tempo de interrupção da linha diminuiu significativamente, sendo em média 3,5 minutos/hora de 

produção. Após implementadas todas as melhorias sugeridas neste contexto, o tempo de paragem 

médio por hora de produção atingiu apenas 18 segundos. 

5.2.2. Quebras de papel  

Nesta secção, o problema das quebras (parciais e totais) é explorado em detalhe. Uma vez que as 

bobines de papel, fornecidas pela DIFA, constituem a matéria prima mais importante para o processo 

de transformação na linha H07, a sua qualidade tem um impacto relevante na operação. Tal como 

referido na secção 4.2 desta dissertação, e constatado pelos registos Chokotei, as quebras/roturas 

existentes nas bobines levam a elevados tempos de paragem ao nível dos desenrolamentos e 

bobinadora. Embora o tempo de paragem seja, por norma, superior quando se trata de uma quebra 

total em vez de uma quebra parcial, quando ambas são assinaladas (ver figura 29), isto permite à 

equipa de operadores da linha H07 reagir antecipadamente, tornando essa diferença praticamente 

nula. Ou seja, se durante o processo de fabricação todas as quebras forem assinaladas, existe um 

ganho efetivo na operação da linha H07, independentemente do género de quebra. No entanto, 

segundo norma interna, caso uma bobine de papel seja fornecida à linha de transformação com mais 

de 3 quebras assinaladas, esta deve ser prontamente recusada, incidindo este desperdício sobre a 

DIFA. Apesar de ser do conhecimento dos operadores da linha H07, este critério raramente pode ser 

aplicado, uma vez que mesmo existindo mais de 3 quebras na bobine recebida, raramente estas estão 

assinaladas na totalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Quebra assinalada 

De maneira a perceber o impacto que a diferença entre uma quebra assinalada ou não assinalada pode 

ter na operação da linha H07, foi elaborada uma análise aos tempos de paragem para cada uma das 

situações no primeiro semestre do ano de 2017 (ver tabela 14). Como é percetível pela sua análise, é 
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possível concluir que, em média, o tempo de paragem causado por uma quebra não assinalada é 

superior em 0,10 horas, ou seja, 6 minutos, ao tempo de paragem causado por uma quebra assinalada. 

Este será o ganho potencial na operação da linha H07, caso na DIFA, tal como é sugerido no âmbito 

desta dissertação, existe um cumprimento rigoroso na marcação, sempre que possível, de todas as 

quebras. 

Tabela 14: Tempos de Paragem - Quebras 

 

 

Nº total  Tempo Total de 

Paragem (horas) 

ᵠ Tempo Paragem 

(horas) 

Quebras 

Assinaladas 
238 58,17 0,24 

Quebras 

Não Assinaladas 
76 25,75 0,34 

 

5.3. Redução do desperdício 

Uma das causas apontadas neste trabalho para o reduzido valor OEE, tal como mencionado na RCA 

(ver secção 4.1.2), é a elevada quantidade de produto conforme conduzida para desperdício. Na origem 

deste problema estão duas situações: a elevada quantidade de produto que é encaminhado na zona 

de corte para desperdício e o facto de quase todos os operadores não aproveitarem o conteúdo (rolos) 

de todas as embalagens primárias que apresentem defeito. Para além destes dois fatores, apresenta-

se nesta secção uma análise a outras das principais causas do elevado desperdício, ou seja, as 

elevadas quantidades de papel deixadas por bobinar. 

5.3.1. Sistema de Vácuo 

Assim que cada charuto sai do acumulador e é encaminhado para a máquina de corte, este é submetido 

à ação de duas serras elétricas que transformam a peça única num número predefinido de rolos. De 

maneira a garantir que estes chegam ao tapete A, sem que a ação das serras elétricas seja colocada 

em causa, a zona de corte dispõe de um sistema de corte. No entanto, uma vez que a dimensão e peso 

dos rolos/charutos trabalhados varia consoante o formato que se pretende produzir, a zona de corte 

carece de um ajuste que deve ser feito antes da produção do próximo formato. No entanto, no decorrer 

desta dissertação, foi verificado que este ajuste ou indicações para o mesmo não existiam. 

Assim, de forma a estimar o impacto do problema verificado, foi analisada a zona de corte aquando da 

produção do formato de rolo mais produzido no ano de 2016, Renova Kiss, com 100 mm de diâmetro 

e 95 mm de largura de folha. Para tal, procedeu-se à quantificação por hora de rolos que foram 

encaminhados da zona de corte através de tapetes para os carrinhos de desperdício (ver imagem 30). 
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Figura 30: Desperdício na zona de corte 

Durante dois dias a análise foi realizada, tendo sido obtido um valor de 267 rolos/hora a serem 

encaminhados indevidamente para os carrinhos de desperdício. Estes são de imediato conduzidos para 

a DIRE, sempre que o carrinho de desperdício se encontra cheio. Para perceber a frequência com que 

também é gerado este desperdício de movimentação procedeu-se à seguinte análise: 

 
𝑉𝑟𝑜𝑙𝑜 = 0,1

2𝜋𝑥 0,095 ≈ 0,00298 mᶟ 

 
(11) 

   

 
𝑉𝑟𝑜𝑙𝑜  𝑥 267 ≈ 0,796 𝑚ᶟ 

 
(12) 

   

 

𝑉𝑟𝑜𝑙𝑜𝑠
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑛ℎ𝑜

≈
0,796

2,25
≈ 35%  

 

(13) 

Ou seja, para além do desperdício de produto, apesar de não terem que ser movimentados pelos 

operadores da linha H07, existe um desperdício de movimentação associado aos carrinhos de 

desperdício. Pelos cálculos apresentados, estes chegam a ser deslocados uma vez a cada 3 horas de 

produção. 

Após ajuste por tentativa erro dos valores de vácuo da máquina de corte, posição do trimex (tapetes 

de sucção) e valor da pressão, foi possível chegar a uma combinação que representasse até então o 

menor desperdício verificado. Desta maneira, no mesmo período de análise, a média de rolos caídos 

na zona de corte diminuiu para 68 rolos/hora, um ganho potencial quer para o desperdício de produto 

como para o desperdício de movimentação. 
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5.3.2. Reaproveitamento de rolos de embalagens defeituosas 

Uma vez que, como é referido nesta dissertação, o processo de mudança ao nível da embaladora é 

composto por múltiplas etapas e de difícil execução, sendo o factor humano decisivo para tal, é 

frequente existir um período de afinações destinado a obter os padrões de qualidade desejados para a 

embalagem primária. Enquanto este período de afinações decorre, várias embalagens teste são 

produzidas e analisadas pelos operadores. Na sua maioria, sobretudo no início das afinações, as 

embalagens primárias apresentam defeitos (ao nível da selagem, impressão, etc.). Desta forma, cada 

colaborador dispõe de um carrinho com o objetivo de aí depositar as embalagens primárias defeituosas 

e as encaminhar até à zona de tapetes precedente à embaladora. Isto é, cada colaborador deve 

proceder à realimentação da embaladora com os rolos provenientes das embalagens defeituosas que 

retirou da linha H07 durante o controlo de qualidade.  

No entanto, o procedimento descrito nesta secção, e que deveria ser seguido pelos colaboradores, não 

se verifica. Ao invés do mesmo, cada colaborador agrupa as embalagens defeituosas no seu carrinho 

e, de seguida, rasga as embalagens, encaminhando diretamente os rolos que se encontram no seu 

interior para os carrinhos de desperdício (ver figura 31). Sendo um processo muito afeto ao fator 

humano, bem como ao erro e variabilidade a si inerentes, não é possível quantificar exatamente o 

impacto dessa acção. Ainda assim, é deixada no âmbito desta dissertação, a recomendação para 

gestores de área realizarem ações de formação com os colaboradores da linha H07, sensibilizando os 

mesmos para a temática do desperdício. Acredita-se que desta forma, o desperdício na linha H07 possa 

ser reduzido de forma substancial.  

 

 

 

 

 

Figura 31: Desaproveitamento de rolos das embalagens primárias defeituosas 

5.3.3. Padrões de qualidade da matéria prima 

Nos últimos tempos, bobines de papel (texturado) proveniente da M7 têm sido utilizadas em grade 

escala. Porém, os níveis de desperdício têm aumentado significativamente (ver figura 32). São 

apontados como principais motivos, os seguintes: 

- o papel quando é produzido requer um maior aperto no início da sua fabricação, por conseguinte, 

quando é transformado, uma vez que é omitida a etapa de gofragem, torna-se impossível de obter a 

espessura desejada e, que inicialmente existe; 
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- têm-se verificado pontos de acumulação de cola seca, o que provoca quebras no papel. Os mesmos 

são definidos como “pingos de cola” e devem-se, provavelmente, a uma anomalia do sistema de cola 

da M7; 

- quebras de papel frequentemente verificadas nos últimos metros de produto. 

Assim sendo, de maneira a diminuir o aumento de desperdício verificado na linha H07, considera-se 

fundamental a resolução dos problemas identificados na produção da matéria prima fundamental para 

o processo de transformação, ou seja, as bobines de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Bobines de papel com problemas de qualidade 

 

5.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, segundo o exposto pela fase 2 da multi-metodologia, são apresentadas as 

implementações e propostas de melhoria para a linha H07, tendo por base a RCA elaborada. Em 

primeiro lugar, tendo por base os elevados tempos de setup e o impacto negativo dos mesmos, são 

propostas 4 medidas que visam tornar mais eficiente a operação durante o processo de mudanças: 

transformação de tarefas de setup interno em setup externo na mudança da embaladora (bottleneck), 

através da ferramenta SMED; maior arrumação e organização durante o processo de mudança de 

produto através da aplicação 5S; diminuição da frequência de mudanças de produto, a partir do 

nivelamento da produção (Heijunka); novo processo de alteração da distância do picotado. Concluídas 

as propostas de melhoria para minimizar os tempos de setup, são apresentadas neste capítulo as 

implementações realizadas com o objetivo de minimizar outros tempos de paragem: melhorias 

tecnológicas e mecânicas no âmbito do problema dos rolos virados; padrões de qualidade mais 

apertados no controlo realizado na DIFA às quebras nas bobines de papel. Finalmente, são 

apresentadas 3 medidas com o objetivo de reduzir o desperdício verificado na linha H07, fator também 

impactante no reduzido valor de OEE: ajuste do sistema de vácuo da máquina de corte; implementação 
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de medidas de formação para diminuir o erro humano na falta de reaproveitamento de rolos de 

embalagens primárias defeituosas; maior controlo de qualidade no processo inicial de produção de 

bobines de papel.  

No seguimento do conteúdo explorado, apresenta-se no próximo capítulo uma avaliação global dos 

ganhos operacionais e qualitativos das medidas implementadas e propostas. Ou seja, procedendo à 

elevação da restrição identificada (fase 3 da multi-metodologia), é quantificado o ganho operacional 

nos tempos de mudança da embaladora e, consequentemente, no restante sistema (linha H07). 
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6.  Análise de Resultados 

Neste capítulo, os resultados decorrentes da aplicação e sugestão de melhorias são apresentados, 

sendo quantificado o incremento potencial do valor OEE a partir da sua aplicação. Para tal, em primeiro 

lugar, é apresentada a tabela 15 descritiva de todos os valores impactantes nos indicadores (qualidade, 

disponibilidade e desempenho) – ver secção 4.1.1.1 – cujo produto resulta no valor OEE. Para a análise 

proposta são considerados os dados disponíveis mais recentes, respeitantes ao primeiro trimestre de 

2017. 

Tabela 15: Situação Inicial – OEE 1º T 2017 

 

Produção 

(ZUE) 

Horas 

Produção 

Horas 

disponíveis 

Desperdício  

(ton) 

Consumo Papel 

(ton) 

630 825 1152 1911 215 736 2 358 870 

Produtividade = 548 ZUE/h 1º T 2017 Desperdício (%) = 9% 

 Coeficiente de trabalho = 60%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluída a análise aos indicadores reais da linha H07 no 1º Trimestre de 2017, procede-se à avaliação 

do impacto que melhorias propostas teriam nos mesmos.  

Na sequência lógica deste trabalho, uma vez que o ponto de estrangulamento do sistema em estudo é 

a embaladora, mais concretamente nos tempos de setup respetivos, avalia-se em primeira instância as 

propostas de melhoria nos processos de mudança: SMED, 5S, Heijunka e otimização da alteração do 

picotado. É importante referir que, para a análise em estudo, segundo dados internos da Renova, no 

primeiro trimestre de 2017 decorreram 117 mudanças de produto na linha H07. Em segundo lugar, as 

medidas aplicadas e sugeridas no âmbito das pequenas paragens são também, neste capítulo, 

apresentadas e quantificadas quanto ao seu ganho para a operação. E, por fim, são igualmente 

 

 

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 = Coeficiente de Trabalho =  60%  

 

(14) 

 

 

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞𝐧𝐡𝐨 =  
Produtividade

Produtividade Máxima Atingível 
=
548

978
= 56% 

 

 

(15) 

 

 

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =  1 − Desperdício = 1 − 0,09 = 91% 

 

(16) 

 

 

𝑶𝑬𝑬𝟏º𝑻𝟐𝟎𝟏𝟕 = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade = 30% 

 

(17) 
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quantificados os impactos operacionais das medidas que visam a redução do desperdício. Note-se que, 

no caso dos ganhos operacionais relativos à aplicação 5S e aumento dos padrões de qualidade da 

matéria prima, apenas considerações qualitativas são tomadas. 

Desta forma, resume-se na tabela 16, o ganho potencial para os indicadores afetos ao cálculo do OEE 

no período de um trimestre: 

Tabela 16: Ganho Operacional - Linha H07 

 

 

Melhoria  Ganho Operacional 

Medidas 

 Setup 

(117 mudanças na 

linha H07 no 

1ºTrimestre 2017) 

SMED 16,73 min/setup x 117 setups ≈ 1957 min ≈ 32 Horas Produção 

5S - 

Heijunka ≈ 50% Tempo Total Mudanças = 184,13 x 0,5 = 92 Horas Produção  

Picotado ≈ 20% x 117 setups x Tempo Afinação= 0,2 x 117 x 160s ≈ 1 Hora Produção 

Medidas 

Pequenas 

Paragens 

Rolos 

Virados 
13,3min/h x Horas disponíveis = 13,3 x 1911≈423,6 Horas de Produção 

Quebras 76 Quebras não assinaladas x 0,1h = 7,6 Horas Produção 

Medidas 

Redução de 

Desperdício 

Sistema 

Vácuo 
(267 – 68) rolos/h x Horas Produção x 66 g =199 x 1152 x 66 = 15 130 ton 

Qualidade 

MP 

- 

 

Quantificados os ganhos potencias das medidas apresentadas neste trabalho, é possível concluir que, 

caso fossem aplicadas na sua totalidade, para o primeiro trimestre de 2017 teria sido possível 

contabilizar aproximadamente mais 556,2 horas de produção da linha H07 e reduzir o desperdício em 

cerca de 15 130 toneladas de papel. De maneira a dar expressão à hipótese apresentada, a tabela 17 

mostra o cenário alternativo do trimestre referido caso as medidas propostas fossem aplicadas. Uma 

vez que, a variabilidade de formatos na linha de transformação em estudo é significativa (mais de cem), 

não é possível extrapolar um novo valor para o volume de produção (ZUE) com as medidas propostas. 

Assim, apesar de tendencialmente a produtividade da linha em estudo aumentar com o ganho 

operacional verificado, considera-se para esta análise um valor fixo de produtividade, igual ao 

anteriormente obtido. 
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Tabela 17: Impacto das melhorias – OEE 1º T 2017 

 

Produção 

(ZUE) 

Horas 

Produção 

Horas disponíveis Desperdício  

(ton) 

Consumo Papel 

(ton) 

- 1708 1911 200 606 2 358 870 

Produtividade = 548 ZUE/h 1º T 2017 C/ Melhorias Desperdício (%) = 8,5% 

 Coeficiente de trabalho = 89%  

 

Consequentemente, o cálculo do novo valor OEE, considerando as melhorias propostas para o período 

indicado será obtido da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se nesta análise que, por via das melhorias implementadas e sugeridas o valor de 

desempenho não decresce. No entanto, dada a variabilidade de produto já referida, assume-se como 

uma limitação à análise sugerida, o facto de não ser estimado o incremento potencial desse indicador 

(desempenho), assumindo-se defensivamente o valor obtido sem as melhorias implementadas. 

Não obstante essa limitação, o hipotético incremento da disponibilidade em 29% e a redução do 

desperdício em 0,5% com as medidas propostas neste trabalho, conduziriam a um potencial aumento 

do OEE para o período considerado na ordem dos 16%. É importante referir que, o valor obtido, OEE 

= 46%, é substancialmente superior ao valor objetivo da linha H07, OEE= 33%, o que permitiria assim, 

pela primeira vez, alcançar os objetivos propostos para a linha H07 (ver secção 4.1.1.1.).  

Finalmente, esta análise permite também concluir que a linha de transformação em estudo, consoante 

a aplicação de todas as propostas de melhoria desta dissertação, se equipararia à linha mais eficiente 

operacionalmente da Renova, a linha H05 - OEE=40% (ver secção 4.1.1.2). 

 

 

𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 = Coeficiente de Trabalho =  89%  

 

(18) 

 

 

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐞𝐧𝐡𝐨 = 56% 

 

 

(19) 

 

 

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 =  1 − Desperdício = 1 − 0,085 = 91,5% 

 

(20) 

 

 

𝑶𝑬𝑬𝟏º𝑻𝟐𝟎𝟏𝟕 𝒄/ 𝑴𝒆𝒍𝒉𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 = Disponibilidade x Desempenho x Qualidade = 46% 

 

(21) 



75 
 

7. Conclusões finais e desenvolvimentos futuros 

Se por um lado o mercado do papel de impressão vem sendo cada vez menos atrativo devido a um 

acentuado declínio da procura, o mesmo não acontece com o mercado do papel tissue. Impulsionado 

por um crescimento demográfico mundial, o mercado do papel tissue assume-se com o mercado de 

papel mais importante da atualidade. Neste contexto, a Renova posiciona-se no mercado português 

como líder de mercado, e em dezenas de outros mercados com uma preponderância cada vez maior 

ao longo dos últimos anos. Na última década, o volume de negócios da empresa portuguesa 

ultrapassou anualmente, na maior parte das vezes, os 100 milhões de euros. Dada a atratividade do 

mercado descrito, o número de concorrentes tende a aumentar, o que leva a Renova a apostar na 

inovação e qualidade dos seus produtos. Para tal, a partir das linhas de transformação das suas 

fábricas, os seus produtos são diversificados e diferenciados da concorrência. O elevado grau de 

diferenciação de produtos, bem como o elevado número de referências produzidas, leva a que as linhas 

de transformação sofram sucessivas paragens e afinações. Consequentemente, de maneira a evitar 

elevados investimentos de capital intensivo, esta dissertação é proposta no âmbito da melhoria 

contínua para uma das linhas mais ineficientes operacionalmente, a linha H07.  

Tendo por base uma criteriosa revisão bibliográfica, é então apresentada a multi-metodologia a 3 fases, 

uma abordagem combinada de ferramentas Lean e TOC, que se considerou essencial para explorar o 

problema operacional anteriormente descrito. As 3 fases, aplicadas na linha H07 foram as seguintes: 

Fase 1 – Identificar as restrições do sistema 

Nesta fase, com base nos valores de OEE encontrados para a linha H07, foi realizada uma análise às 

causas da elevada ineficiência operacional através de uma RCA. Subsequentemente, as causas mais 

impactantes no reduzido valor de OEE, inclusive tempos de setup e de afinação, conduziram à 

identificação da restrição do sistema, a embaladora da linha H07. Para além disso, uma vez que a 

dissertação proposta visa a melhoria contínua de toda a linha H07, foram analisadas outras pequenas 

paragens que, não representando a restrição do sistema, em muito contribuem para os valores de OEE. 

Fase 2 – Implementação de Melhorias 

Na segunda fase da multi-metodologia proposta, várias foram as implementações e sugestões de 

melhoria para explorar as causas e restrições anteriormente identificadas. De forma a incrementar o 

valor de OEE, as melhorias descritas nesta fase foram: aplicação de ferramentas Lean (SMED, 5S, 

Heijunka) no ponto de estrangulamento, a embaladora; melhorias tecnológicas e mecânicas, bem como 

maior controlo de qualidade na matéria-prima para diminuição de pequenas paragens; ajustes nos 

processos para redução de desperdício. 

Fase 3 – Elevação da restrição e novo procedimento 

Finalmente, uma vez que as melhorias propostas permitem um incremento da eficiência operacional 

no sistema, traduzido pelo OEE, não se encontra necessidade em elevar a restrição através de um 

investimento de maior significância, por exemplo, uma nova embaladora. No entanto, um novo 
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procedimento, baseado na multi-metodologia a 3 fases, deve ser realizado de maneira a encontrar uma 

nova restrição no sistema e atuar sobre a mesma. 

Assim, após aplicada a multi-metodologia proposta no âmbito desta dissertação, foi possível quantificar 

um ganho trimestral para a linha H07 de aproximadamente 556 horas de produção e uma redução de 

mais de 15 mil toneladas de papel, o que representa um aumento em 29% da disponibilidade e uma 

diminuição de 0,5% do desperdício gerado, respetivamente. Em suma, o valor final de OEE obtido, 

mediante a aplicação da multi-metodologia a 3 fases e respetivas propostas, é de 46%. Este valor é 

superior ao valor proposto como objetivo para a linha H07, situado na ordem dos 33%. Assim sendo, 

conclui-se que o ganho operacional decorrente da aplicação do conteúdo desta dissertação vai de 

encontro ao inicialmente proposto, superando em alguns casos o mesmo. 

É importante referir que, tal como descrito nesta dissertação, apenas algumas das medidas propostas 

foram implementadas, nomeadamente, a transformação de tarefas de setup interno em setup externo 

na mudança da embaladora (SMED); a sincronização dos tapetes à saída da máquina de corte (Rolos 

Virados); e os ajustes efetuados no sistema de vácuo. Adicionalmente, como desenvolvimento futuro, 

de forma a atingir o potencial ganho operacional apresentado no âmbito desta dissertação e, que resulta 

da aplicação de todas as medidas, é sugerido que se tomem os seguintes passos para cada uma das 

medidas propostas não aplicadas: 

5S – Organização do espaço de trabalho 

Apresentadas as 5 fases desta ferramenta, considera-se que a triagem e proposta de arrumação foram 

executadas com sucesso, sendo para fundamental para a sua conclusão a aquisição do carrinho de 

ferramentas (ver anexo D). Assim sendo, a equipa de gestão deve, numa primeira instância, ponderar 

o investimento face ao benefício obtido e proceder à sua comprar, caso a decisão seja favorável. 

Adicionalmente, a equipa deve reunir os operadores de maneira a introduzir a checklist sugerida para  

fase 3 (limpar), bem como dar alguma formação para garantir a execução das fases subsequentes, 

normalizar e disciplinar. 

Heijunka – nivelamento de produção 

Face ao escalonamento de famílias dos 10 produtos mais produzidos, proposto para a linha H07, 

sugere-se que a equipa de gestão comece, tão breve quanto possível, e sempre que as ordens de 

encomenda o permitam, a emitir ordens de produção para a linha H07 consoante a sugestão 

apresentada nesta dissertação. Para além disso, é sugerido que, face ao  elevado número de novas 

referências todos os anos, o procedimento seguido nesta dissertação seja replicado anualmente, de 

forma a encontrar um escalonamento adequado e atualizado de famílias de produtos 

Alteração da distância do picotado 

Face aos investimentos propostos no âmbito desta dissertação para solucionar o problema 

apresentado, é sugerido que a equipa de gestão reúna com as equipas de manutenção e electrónica, 

de maneira a validar a relação custo-benefício das aplicações propostas. 
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Reaproveitamento de rolos de embalagens defeituosas 

Tendo por base factores antropogénicos, o reaproveitamento de rolos de embalagens defeituosas 

considera-se fundamental para a diminuição do desperdício verificado na linha H07. Tal como descrito 

nesta dissertação, a equipa de gestão deve organizar uma ação de formação com os oradores da linha 

H07 para que tais comportamentos não se verifiquem. No futuro, sempre que um operador novo 

começar a trabalhar na linha H07, deve-lhe ser apresentado o impacto negativo de tal ação e como 

agir perante embalagens primárias defeituosas. 

Quebras de Papel/Padrões de qualidade da matéria prima 

Relativamente às paragens verificadas devido a quebras de papel não identificadas e a baixos padrões 

de qualidade da matéria prima, é sugerido que o departamento de transformação convoque uma 

reunião com o departamento de produção, fazendo-se acompanhar pelos dados apresentados nesta 

dissertação e referindo o impacto que tais problemas têm na operação de transformação. Esta acção 

de sensibilização, acompanhada pelo impacto quantitativo na operação descrito anteriormente, 

assume-se como fundamental para a melhoria da matéria prima da linha H07. 

 Finalmente, sugere-se que a multi-metodologia a 3 fases seja novamente aplicada na linha H07, uma 

vez que se considera que outras secções da linha H07, tais como a ensacadora ou o paletizador, 

possam ser encontradas como novas restrições do sistema.  
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Anexos 

Anexo A – Ilustração do Processo de Transformação na linha H07 

 

Figura A1: Transporte de Matéria-Prima através de AGV 
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Figura A2: Acumulador de Charutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3: Entrada de embalagens primárias na Ensacadora 
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Figura A4: Paletização efetuada por robots antropomórficos 

 

Figura A5: Formação de Casquilhos 
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Anexo B – Layout da linha H07 

 

 

Figura B1: Esquema representativo do layout da linha H07 
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Anexo C – Formatos da Linha H07 

 

 

 

 

 

Figura C1: Mudança Formatos - SMED 

 

Anexo D – Material a adquirir/implementar na linha H07 

 

 

 

Figura D1: Carrinho de Ferramentas 

 


