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resumo 
 

 

O presente trabalho de projecto foi elaborado tendo por base o estágio 
curricular realizado na empresa CIRES, S.A, empresa produtora de PVC. 
No relatório escrito subjacente ao trabalho de projecto desenvolvido é feita 
inicialmente uma apresentação da empresa no qual o trabalho foi realizado, 
incluindo as instalações fabris actuais, os processos de fabrico do PVC, as 
linhas de produção e a organização interna, de maneira a contextualizar o 
objecto de estudo. 
O projecto incidiu na análise e melhoria de uma linha de produção, tendo por 
base um estudo de produtividade. Para tal procedeu-se a uma revisão da 
literatura direccionada para os sistemas de produção, a produção de PVC e o 
conceito de produtividade. Adicionalmente foi identificado um conjunto 
alargado de indicadores de produtividade. 
O estudo realizado centrou-se na linha PS1, e na área de polimerização, uma 
vez que se trata de uma área em que toda e qualquer paragem ou problema 
interfere no bom funcionamento de toda a linha e na qualidade do PVC 
produzido.  
O estudo baseou-se na informação existente numa base de dados construída 
em Lotus Notes pelo Departamento de Informática e Automação, que tinha 
como objectivo registrar tempos para as diversas sequências da produção de 
PVC, de forma a posteriormente ser realizado um estudo de produtividade. 
Para a construção desta base de dados foi fundamental realizar um 
levantamento das possíveis causas dos atrasos nas sequências. 
Com o decorrer do funcionamento da base de dados concluiu-se que a maior 
percentagem de causas para os atrasos ocorreu nas sequências DGS e DSC.  
No final deste estudo foi possível estabelecer um conjunto de conclusões 
quanto às perdas de produtividade mais significativas da linha PS1 e suas 
causas, sugerindo-se possíveis acções de melhoria, muitas delas visando a 
alteração de comportamentos. 
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abstract 

 
The present project was conducted during the curricular internship that took 
place at CIRES, S.A., a PVC producer company. 
The written report produced to account for the project work starts with a 
presentation of the company in which it was developed, including its 
manufacturing facilities, the processes of PVC production, the production lines 
and the internal organization, in order to contextualize the study object. 
The main goal of this project is the analysis and improvement of a production 
line, on the basis of a productivity study. In order to achieve it a revision of the 
literature was made, directed towards themes such as production systems, 
PVC production and the productivity concept. Additionally a set of productivity 
indicators was identified.    
The project focus is the PS1 line, more specifically the polymerization area, 
once it is a critical area where each and every problem or stop interferes in the 
smooth functioning of the entire line and on the quality of the produced PVC.  
The productivity study was based on the information existent in a data base 
built in Lotus Notes by the Department of Information Technology and 
Automation of the CIRES company, which allows to record times for the various 
sequences existent in the PVC production. For the database design it was 
essential to identify the possible causes for delays in the production 
sequences. 
The use of the database information allowed concluding that the highest 
percentage of causes for delays occurred for the DGS and DSC sequences.  
The work done under this project allowed to establish a set of conclusions 
about the most significant losses in productivity in the PS1 line as well as on 
the main causes for that, being possible to suggest measures to improve the 
productivity of this PVC production line, many of them aiming at a change in 
behaviour.  
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1 Introdução 
 

1.1 A CIRES, S.A. 

 
      A CIRES, S.A. (ver figura 1) foi fundada em 1960 como um empreendimento 

conjunto entre empresas portuguesas e duas empresas industriais japonesas, 

constituindo a primeira joint-venture industrial luso-japonesa da Europa. Começou 

a sua actividade industrial em 1963 com uma capacidade de 3600 toneladas/ano, 

produzindo apenas PVC do tipo suspensão (PVC-S), cuja marca registada é 

VICIR-S. Em 1982 arrancou a produção de resinas de PVC do tipo emulsão para 

pastas (PVC-E), o VICIR-E. 

      A constante modernização das instalações industriais constitui uma 

permanente linha de força da gestão, dispondo a CIRES de uma das mais 

modernas e competitivas unidades industriais da Europa apetrechada com o state 

of the art da tecnologia, de forma a obter elevados níveis de desempenho 

designadamente em termos de produtividade e de garantia da qualidade dos 

fabricos. 

      No capital da Empresa assume particular relevância a Shin-Etsu e a Inos, 

empresas líderes no mercado mundial da tecnologia de fabrico do PVC do tipo 

suspensão e emulsão, e a Mitsui, a mais importante trading mundial no comércio 

de produtos químicos. 

      Actualmente a CIRES, S.A. é líder de um grupo de empresas com um volume 

de negócios na ordem dos 160 milhões de euros e uma força de trabalho de cerca 

de 124 pessoas. 

      Assumiu especial relevância a integração no Grupo CIRES de empresas 

transformadoras de PVC, designadamente a PREVINIL, sediada em Alverca, e a 

CYGSA, sediada em Mendavia (Logroño). 

      Estas aquisições consolidaram a estratégia de desenvolvimento da CIRES e 

contribuíram para o desenvolvimento dos mercados de aplicações de PVC.  
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      Por outro lado, no sentido de se conseguirem ganhos de competitividade em 

áreas sensíveis, foram estabelecidas, pela CIRES duas empresas: a BAMISO, 

uma empresa de produção de vapor e energia, constituída em 1994 e a 

SOCIPREV, uma empresa de mediação de seguros. 

 

 
Figura 1 - Imagem aérea da CIRES,S.A. 

 

 

      Os objectivos estratégicos da CIRES, S.A. passam por responder às 

necessidades dos clientes, inovar e promover a I&DT (Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico), melhorar as competências educacionais e 

profissionais, promovendo sempre a ética empresarial. 

      Tendo em consideração que o desenvolvimento tecnológico, é actualmente 

um dos factores essenciais para o aumento da competitividade, a CIRES, S.A. 

preocupa-se cada vez mais em efectuar investimentos nesta área. 

      É através do desenvolvimento tecnológico que a empresa procura obter 

melhores resultados ao nível da qualidade dos seus produtos, uma maior 

flexibilidade do seu sistema produtivo e a rentabilidade dos seus recursos. 

      A CIRES, S.A.- Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, pauta-se por 

privilegiar um relacionamento aberto com outras entidades, nomeadamente ao 
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nível do apoio regular a instituições de solidariedade social, culturais e 

desportivas, de âmbito essencialmente local. 

      Preocupa-se em promover o desenvolvimento educacional de jovens tendo 

para isso um protocolo com a Escola Secundária Local, e financia a actividade da 

Escola de Música da CIRES. 

 
 

1.1.1 A Empresa e a Qualidade 

 
      A CIRES, S.A tem uma preocupação extrema com a qualidade por isso a 

política da qualidade, os objectivos da qualidade, os processos e as metodologias 

do sistema de gestão da qualidade são dados a conhecer a toda a organização 

pela sua difusão em reuniões gerais, pela distribuição dos documentos, por 

acções de informação e de formação, e pelos canais de comunicação 

estabelecidos internamente. Os resultados obtidos são comunicados em relatórios 

periódicos.  

      Desde 1993 que a CIRES detém, no âmbito do Sistema Português da 

Qualidade, o estatuto de Empresa Certificada, no que se refere ao sistema da 

qualidade implementado na produção e comercialização de PVC, de acordo com 

a norma NP EN ISO 9002, tendo, em Dezembro de 1999, concluído a extensão 

às actividades de desenvolvimento de produtos, passando a estar certificada 

desde então de acordo com a norma NP EN ISO 9001:1995 (Certificado de 

Conformidade N.º 93/CEP.074). Em 22 de Março de 2004, foi obtida a certificação 

do sistema de gestão da qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2000. 

      Em 20 de Novembro de 2002, a CIRES obteve a certificação do seu sistema 

de gestão ambiental implementado no desenvolvimento, produção e 

comercialização de resinas de PVC (Certificado de Conformidade N.º. 

2002/AMB.070), tendo a transição para a norma NP EN ISO 14001:2004 sido 

obtida em 06/01/2006. 

 

      A CIRES, S.A. estabelece e mantém procedimentos para controlar os 

documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade. 
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      Estão definidas as responsabilidades pela emissão e aprovação dos 

documentos, assim como para a sua alteração e distribuição, sendo os 

documentos revistos e aprovados, antes da sua edição. 

      A actualização dos documentos é evidenciada por registo informático na base 

de dados documental Achiever, sendo mantido registo actualizado das alterações 

que identifica a revisão corrente e a natureza das alterações. 

 

      As produções de cada produto são realizadas a partir da definição mensal do 

programa de produção, em função da estimativa de vendas e dos stocks 

existentes. 

      Para assegurar que os processos são conduzidos sob condições controladas, 

estão definidos: 

• Especificações e receitas de fabrico dos produtos; 

• Instruções de operação e o equipamento utilizado em cada fase do 

processo; 

• Condições do processo e características do produto; 

• Critérios de execução e limites de aceitação dos produtos; 

• Necessidades de equipamento de monitorização e medição; 

• Actividades de monitorização e medição; 

• Registos a evidenciar a forma como os processos foram conduzidos. 

 

      Os procedimentos de embalagem dos produtos acabados, os manuais de 

operação das linhas de embalagem e as instruções necessárias estão 

documentados e são distribuídos aos Operadores de Embalagem e Expedições. 

      Antes da saída da carga, providencia-se a emissão da documentação 

necessária para envio ao cliente, nomeadamente a documentação de 

acompanhamento da carga e o documento de inspecção. 
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1.1.2 Estrutura Organizacional da CIRES, S.A. 

 
      A estrutura organizacional é o conjunto de relações formais entre os grupos e 

os indivíduos que constituem a organização. Define as funções de cada unidade 

da organização e os modos de colaboração entre as diversas unidades e é 

normalmente representada num diagrama chamado organigrama. 

      Há diversas formas de estruturar as organizações; contudo, qualquer um dos 

diversos tipos de estrutura que de seguida se apresentam cai num ou noutro dos 

dois tipos de organização (segundo a classificação proposta por Burns e Stalker, 

1961): mecanicista e orgânica. A estrutura mecanicista é caracterizada por um 

elevado grau de diferenciação horizontal, relações hierárquicas rígidas, ênfase 

nas regras e procedimentos, com elevado grau de formalização e elevada 

centralização das decisões; pelo contrário, a estrutura orgânica é caracterizada 

por uma reduzida diferenciação horizontal, maior interacção das pessoas, menor 

formalização e maior flexibilidade e elevado grau de descentralização da 

autoridade. 

      Fundamentalmente, poder-se-ão considerar os seguintes tipos básicos de 

estrutura: simples, funcional, divisionária, por projectos e matricial (Teixeira, 2005)  

      Ao analisar a estrutura da empresa é possível verificar que a CIRES, possui 

uma estrutura organizacional bem definida, na medida em que estabelece com 

exactidão o tipo de relações entre os membros da sua organização, apresentando 

uma estrutura matricial.  

      A estrutura em matriz aumenta a capacidade da organização para recolha e 

circulação das informações e tomada de decisões, estabelecendo formalmente 

canais de comunicação laterais que complementam os canais hierárquicos, 

verticais ou linhas de produto. 

      Esta estrutura apresenta as seguintes vantagens: elevado grau de 

flexibilidade, coordenação e comunicação, permite elevar a motivação e 

desenvolvimento dos gestores através da maior participação e conjugação das 

responsabilidades e por último a substituição da burocracia pelo contacto pessoal. 

Como principais desvantagens podem-se apontar: definição pouco clara das 

tarefas e da responsabilidade, maior lentidão na tomada de decisões, em virtude 
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nomeadamente do trabalho em equipa, e a maior possibilidade de conflitos 

(Teixeira, 2005). 

      Os órgãos e tipos de relações entre os diversos departamentos da empresa 

CIRES encontram-se representados no organigrama da figura 2. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRECTOR

DE DESENVOLVIMENTO

DIRECTOR GERAL

DE APROVISIONAMENTO E LOGÍSTICA

DIRECTOR

DA QUALIDADE

LEGENDA:

                      = Ligação hierárquica e funcional

                      = Ligação funcional   

DIRECTOR GERAL

INDUSTRIAL

DIRECTOR

DE VENDAS DE ESPECIALIDADES

E EXPORTAÇÃO

DIRECTOR

DE PRODUÇÃO
DIRECTOR

DE AUTOMAÇÃO

DIRECTOR

DE PLANEAMENTO E PROJECTOS

DIRECTOR

DE SEGURANÇA E AMBIENTE

DIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS

SECRETÁRIA DE DIRECÇÃO

DIRECTOR

DE MANUTENÇÃO

DIRECTOR

 ADMINISTRATIVO

E FINANCEIRO

DIRECTOR

DE VENDAS DO

MERCADO IBÉRICO

 

Figura 2 - Organigrama da Direcção 
 

 

      Resumindo, a estrutura organizacional traduz a rede de inter conexões e 

interdependências relativamente estável entre os departamentos, as funções e as 

pessoas que constituem uma organização. 

 

      O estágio curricular decorreu no Departamento de Produção (ver figura 3). 

Este departamento tem como função assegurar de forma sistemática a 

coordenação das actividades de produção da CIRES, S.A., assim como garantir o 

controlo e a supervisão do funcionamento dos diversos sectores de fabrico, por 
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forma a assegurar o cumprimento dos requisitos de produtividade, qualidade, 

segurança, ambientais e de custos de fabrico. É ainda responsável por assegurar 

as condições adequadas para a gestão eficiente dos processos de 

armazenamento, embalagem, preservação e expedição dos produtos fabricados. 

      O departamento de produção tem ainda a responsabilidade de elaborar e 

assegurar o cumprimento do Programa de Produção assim como assegurar 

também a obtenção dos níveis de qualidade definidos e custos planeados, de 

acordo com as especificações e procedimentos aprovados, garantir a 

actualização e cumprimento dos Manuais de Operação das instalações produtivas 

e de outros documentos específicos da Direcção de Produção, assegurar o 

registo dos processos de produção e das não conformidades detectadas, 

coordenar e garantir a implementação das acções correctivas e preventivas nas 

áreas da sua responsabilidade, identificar as necessidades de formação nas 

áreas da produção, colaborar na definição e implementação dos projectos de 

desenvolvimento, de alteração da instalação ou outros nas áreas produtivas, 

apoiar a qualificação e avaliação periódica dos fornecedores de VCM e agentes, 

assegurar o planeamento das operações e actividades associadas aos impactes 

ambientais significativos, com o objectivo de minimizar os seus efeitos. No que diz 

respeito à área de embalagem e expedição o departamento de produção tem 

ainda de assegurar e analisar os indicadores de desempenho da embalagem e 

expedição, propondo soluções para os desvios detectados, assegurar a correcta 

expedição das resinas de PVC embaladas, após a respectiva aprovação, efectuar 

a gestão dos materiais de embalagem armazenados na embalagem e expedição 

e controlar a evolução dos respectivos stocks. No anexo I é apresentada uma 

listagem de todas as responsabilidades que dizem respeito a este departamento. 

      Este departamento relaciona-se internamente com a Direcção Geral e a 

Direcção da CIRES, S.A., em especial com as Direcções de Manutenção, de 

Vendas Mercado Ibérico, de Vendas Mercados de Exportação e Especialidades, 

de Desenvolvimento, laboratório de ensaios, equipa preparadora de soluções, 

Direcção de Automação e Direcção geral de Aprovisionamento e Logística. 

      Externamente estabelece relações com a BAMISO, no âmbito do 

fornecimento de utilidades à produção, com entidades oficiais e com a SIMRIA, no 
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âmbito da descarga de efluente industrial e com outros fornecedores de produtos 

e serviços para a produção. 

 

 

DIRECTOR

DE PRODUÇÃO

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

ADJUNTO DO DIRECTOR

DE PRODUÇÃO STAFF DA PRODUÇÃO

OPERADORES DO PS1
OPERADORES DO PS2 OPERADORES DO PE

OPERADORES DA 

INSTALAÇÃO 7000
OPERADOR DE 

SECAGEM
OPERADORES  DA IPR

SUPERVISOR DE LINHA PESUPERVISOR DE LINHA PS1 SUPERVISOR DE LINHA PS2

SUPERVISOR DE EMBALAGEM

E EXPEDIÇÕES

Notas: 1. * Representa o OPERADOR CHEFE (2.4.17);

             2. No organigrama está representado o actual potencial de polivalência dos vários PTs.

 

Figura 3 - Organigrama do departamento de Produção 

 
 

1.2 Produção de PVC 

 
      O PVC, policloreto de vinilo, é um material plástico sólido que se apresenta na 

sua forma original, como um pó de cor branca, cuja estrutura molecular é 

evidenciada na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Estrutura molecular do PVC 
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      O PVC é fabricado pela polimerização do monómero de cloreto de vinilo 

(VCM) que, por sua vez, é produzido por reacção do etileno, que deriva do 

petróleo, com o cloro, que se obtém a partir do sal.  

      O cloreto de vinilo monómero pertence ao grupo dos compostos orgânicos 

voláteis, pelo que à pressão atmosférica e temperatura ambiente é um gás. Nas 

figuras 5 e 6 apresentam-se esquematicamente o fluxograma de fabricação do 

PVC e o processo de polimerização do cloreto de vinilo. 

 

 

Figura 5 - Fluxograma de fabrico do PVC 
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Figura 6 - Processo de polimerização de cloreto de vinilo 

 
 
 
 
      O PVC foi patenteado como fibra sintética há mais de oitenta anos, tendo a 

sua comercialização sido iniciada em 1931. O consumo mundial é actualmente de 

cerca de 30 milhões de toneladas anuais, das quais 25% são utilizadas na Europa 

Ocidental, o que o torna um dos plásticos com maior procura. É leve, 

quimicamente inerte e completamente inócuo. Resiste ao fogo e às intempéries, é 

impermeável e isolante (térmico, eléctrico e acústico), de elevada transparência, 

protege os alimentos, é económico (relação qualidade/preço), fácil de transformar 

(por extrusão, injecção, moldação-sopro, calandragem, termo-moldação, 

prensagem, recobrimento e moldagem de pastas), e reciclável. 

 

 
Figura 7 - Morfologia das partículas de S-PVC 
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      O PVC ocupa um lugar de destaque entre os materiais plásticos presentes no 

nosso quotidiano (ver na figura 7 imagem da morfologia das partículas de S-PVC). 

Tem um papel importante na indústria e na sociedade pois são diversas as suas 

aplicações, desde produtos médico - hospitalares e embalagens para alimentos 

até peças de alta tecnologia, como as usadas em equipamentos espaciais, 

passando por produtos aplicados à habitação e saneamento básico, entre 

diversos outros sectores. Depois de formulado, obtém-se os compostos de PVC 

que são utilizados na produção de um conjunto alargado de produtos (ver anexo 

II). 

 
 

1.2.1 Processo Produtivo do S-PVC 

 
      O processo produtivo das resinas do tipo S-PVC dá-se nas duas linhas 

existentes para esse efeito, PS1 e PS2 e desencadeia-se com a recepção da 

principal matéria-prima, o VCM (Cloreto de Vinilo Monómero), e seu 

armazenamento nas Instalações Portuárias de Recepção (IPR). A IPR é uma 

instalação situada no Terminal Químico do Porto de Aveiro, na Gafanha da 

Nazaré. Posteriormente o VCM é transferido para as instalações fabris em 

Estarreja, através de um pipeline (ver figura 8) onde é armazenado. O pipeline 

destina-se ao transporte de VCM entre a Instalação Portuária de Recepção (IPR) 

e armazenagem em trânsito no Porto Industrial de Aveiro e a fábrica da CIRES 

em Samouqueiro - Estarreja.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linha de Produção de PVC – Um Estudo de Produtividade 

 12

 

 
Figura 8 - Representação do pipeline 

 
 
 
      Já nas instalações fabris da CIRES, S.A. o processo inicia-se com a 

polimerização. Numa primeira fase o polimerizador é limpo, lavado e revestido 

com um agente. A partir da Sala de Controlo inicia-se a carga de DW (água 

desionizada) e agentes, de acordo com a receita pré-estabelecida. Depois de 

terminada a carga de DW e agentes, faz-se vácuo ao polimerizador e em seguida 

carrega-se o VCM. Depois da carga de VCM é iniciado o aquecimento e são 

carregados os iniciadores de acordo com a Receita de Polimerização (RP). 

      Após a polimerização estar concluída, é recuperada a parte do VCM que não 

foi convertida e o Operador de Descarga efectua a descarga do polimerizador 

para o tanque de balanceamento. 

      Do tanque de balanceamento o PVC segue para o stripping, fase em que se 

dá a remoção do VCM residual da suspensão. A suspensão de PVC que vai 

alimentar a torre de stripping entra no topo desta depois de ser pré-aquecida no 

aquecedor de suspensão mantendo-se circulação permanente entre a torre e o 

tanque de suspensão por forma a evitar-se a decantação do PVC. No fundo da 

torre é injectado vapor através do filtro de vapor e do ejector de vapor. Estas duas 

correntes (suspensão e vapor) fluem na torre em contra-corrente. 
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      A torre tem na parte superior um anel perfurado lavador por forma a evitar-se 

a aderência de PVC às paredes durante a operação. 

      A suspensão de PVC pré-aquecida no cimo da torre, vai descendo e ao 

passar através dos pratos vai sendo fluidizada por vapor, dando-se por este 

processo a remoção do VCM. 

      O VCM gás e o vapor saído da torre são arrefecidos no condensador, sendo o 

VCM gás transferido normalmente para o gasómetro primário pela bomba de 

vácuo. 

      A suspensão após chegar ao fundo da torre é enviada para um decantador 

centrífugo, onde é removida a maior parte da água da suspensão. A alimentação 

da suspensão de PVC ao decantador centrífugo é feita a partir de uma linha de 

circulação permanente entre o stripping e a secagem, de forma a evitar-se a 

decantação do PVC dentro das tubagens. No decantador centrífugo é feita uma 

separação entre a água e o PVC. A água é enviada para um tanque, e daí para os 

decantadores gravíticos, enquanto o PVC, na forma de um bolo húmido, é 

descarregado para um sistema de transporte por parafuso.  

      O PVC é então enviado para um dispersor mecânico, que o projecta para o 

interior da câmara de secagem. É na secagem que se obtém um pó de PVC fino e 

de cor branca. O bolo de PVC entra na câmara, onde é fluidizado por acção do ar 

quente injectado pelo fundo da câmara de secagem. A câmara de secagem está 

equipada com um sistema de aquecimento. 

      O PVC seco é finalmente descarregado para uma tremonha através de uma 

válvula rotativa. Esta tremonha tem uma segunda válvula rotativa que descarrega 

o PVC para uma linha de transporte pneumático para os peneiros. Aqui dá-se a 

remoção de eventuais grossos. 

      Após todas estas fases o PVC é transportado para a secção de Silos e 

Embalagem.  

      No fim de todo o processo ocorre o tratamento de efluentes líquidos (remoção 

de VCM, partículas sólidas de PVC e redução de compostos orgânicos na água 

efluente), e o tratamento de efluentes gasosos (remoção de VCM, de forma a 

evitar o seu lançamento na atmosfera. (ver representação esquemática do 

processo no anexo III). 
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1.2.2 Processo Produtivo do E-PVC 

 
      O processo produtivo das resinas do tipo E-PVC dá-se nas linhas existente 

para esse efeito, PE, e desencadeia-se de forma idêntica ao processo de 

produção do S-PVC até à fase da polimerização. 

      Após a polimerização estar concluída, é recuperada a parte do VCM que não 

foi convertida e o Operador de Descarga efectua a descarga do polimerizador 

para o tanque de armazenamento de emulsão. Seguidamente é enviado para o 

stripping. 

      O polímero de emulsão é então enviado da instalação de stripping para o 

tanque da alimentação à secagem, passando por um peneiro. Este tanque possui 

um destruidor de espuma e um agitador. Através de uma bomba o polímero de 

emulsão é transportado deste tanque para o secador. O ar de alimentação ao 

secador, é impulsionado por um ventilador, filtrado e aquecido pelo queimador de 

gás natural. 

      As partículas de PVC seco de maior dimensão precipitam no fundo da câmara 

do secador, as restantes são arrastadas pela corrente de exaustão de ar. A 

exaustão de ar do secador é assegurada por um ventilador. Este ventilador tem 

na sua admissão um filtro de mangas para reter as partículas de PVC seco. O 

PVC do fundo do secador é alimentado a esta linha de transporte por uma válvula 

rotativa, sendo peneirado. 

      A fase seguinte é a moagem. Existem duas linhas paralelas e independentes 

de moagem do PVC seco, cada uma delas com o seu moinho, e filtro de 

separação do PVC moído. 

      O PVC é moído pelas colisões entre os pinos verticais montados num disco 

horizontal rotativo e a parede estática do moinho, e por choques entre partículas 

de PVC. O PVC entra no moinho e o produto moído é arrastado por uma corrente 

de ar de transporte para um classificador rotativo. Depois de seco e moído, o PVC 

é transportado para a secção de Silos e Embalagem. Este transporte é feito por 

meio de ar comprimido. Os silos possuem filtros de mangas para separar o ar de 

transporte do PVC (ver representação esquemática do processo no anexo IV). 
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      Actualmente a CIRES, S.A. produz nove tipos de resinas sintéticas do tipo S-

PVC, e cinco do tipo E-PVC. No anexo V são apresentados estes produtos, 

incluindo a sua descrição, aplicações, principais propriedades e recomendações 

de segurança. 

 
 

1.3 O Estágio/Projecto desenvolvido na CIRES, S.A. 

 
      No que diz respeito às actividades realizadas, no âmbito do estágio, o primeiro 

mês serviu como integração na fábrica, para tomada de conhecimento das regras 

de funcionamento, nomeadamente as resultantes dos sistemas de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança. Permitiu ainda tomar conhecimento do 

funcionamento geral das diversas linhas de fabrico existentes na CIRES, S.A. 

      Inicialmente, e como forma de integração na vida da fábrica, verificaram-se os 

contadores colocados à saída do tanque medidor, para ver se estavam de facto a 

marcar o valor correcto. Para tal, realizaram-se cálculos de densidade simples, 

tendo por base as medidas e dados disponíveis para o reactor. 

      Durante os meses seguintes o trabalho efectuado consistiu em realizar uma 

análise crítica do actual sistema de contabilização de perdas de produção usado 

pela CIRES, S.A., seguida da validação dos tempos nominais de cada operação, 

que posteriormente serviam de referência para o apuramento das perdas de 

produção. Foi também da responsabilidade da estagiária a tarefa de definir um 

novo modelo de contabilização de perdas, considerando as seguintes linhas de 

orientação: 

 

• O modelo teria que ser alimentado diariamente, de forma expedita, pelos 

operadores de turno, directamente num suporte informático a definir. 

• O modelo deveria permitir a análise diária e mensal das perdas ocorridas, 

em valor absoluto (tempo) e de acordo com indicadores a definir. 

 

      Com base no novo modelo de contabilização de perdas definido e 

implementado, através de um suporte informático especialmente concebido para 
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o efeito (base de dados), e fazendo uso dos tempos cedidos pela base, 

calcularam-se indicadores de produtividade para os meses de Novembro, 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, fazendo a sua posterior representação em 

gráficos, para uma melhor interpretação dos resultados. 

      Finalmente procedeu-se à identificação das perdas de produção mais 

relevantes, propondo acções para as minimizar. 

      Com vista ao cumprimento deste objectivo, acompanhou-se desde o início a 

implementação da nova base de dados na sala de controlo, tentando perceber 

quais as melhorias a fazer nessa mesma base de dados. Elaborou-se também 

uma folha guia que servirá para auxiliar os operadores nesta fase de transição do 

registo em papel para o registo directo na base de dados. 

 
 

1.3.1 Problema em estudo e metodologia de resolução proposta 

 
      O projecto de trabalho realizado centrou-se num estudo de produtividade de 

uma linha de produção de PVC, ou seja, na análise e melhoria da produtividade 

nessa mesma linha de produção. Houve que dar especial atenção a todas as 

paragens e atrasos que ocorre nestas linhas, pois estes constituem 

indubitavelmente fontes de perda de produção/desempenho, o que por sua vez 

conduz a perdas em termos monetários. 

      Encontram-se distribuídos pela totalidade das instalações fabris alguns 

milhares de equipamentos: os mais críticos são, no entanto, os que se relacionam 

directamente com o polimerizador, pois este é o recurso gargalo de todo o 

processo. Isto é, qualquer atraso que ocorra na fase de polimerização dificilmente 

conseguirá ser recuperado.  

      Face a esta realidade é fácil perceber que as actividades de manutenção e 

controlo, entre outras, sejam cruciais para garantir a disponibilidade das 

instalações para a produção de PVC.  

      Constatou-se que uma das grandes dificuldades para a análise e correcta 

contabilização de perdas era a falta de um sistema informático eficaz que 

permitisse identificar, quantificar e sobretudo imputar todas as paragens e atrasos 

que surgissem. 
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      A CIRES, S.A. trabalha 365 dias por ano em regime de laboração contínua, 

razão pela qual toda e qualquer paragem em qualquer uma das áreas do 

processo produtivo se reflecte negativamente no principal objectivo da fábrica, ou 

seja, na quantidade e qualidade do PVC. Tendo em conta este objectivo, e 

sabendo que a melhor maneira de o conseguir é controlando ou diminuindo o 

número de paragens (programadas e não programadas), o projecto desenvolvido 

consistiu no estudo do problema da contabilização e análise das perdas de 

produção, avançando com soluções para a sua resolução. Para tal foi necessário, 

numa primeira fase, conhecer a fundo o processo de produção de PVC incluindo 

os diagramas P&I (Piping and Instrumentation Diagram), bem como identificar 

todos os recursos utilizados nas linhas de produção da fábrica. Os diagramas P&I 

são esquemas onde se pode representar um processo e toda a instrumentação 

nele utilizada.  

      A contabilização das perdas no processo de polimerização é, à partida, 

facilitada se se dispuser de dados diários e facilmente acessíveis sobre as perdas 

ocorridas. Esta informação deve ser adequadamente tratada, resultando em 

informação para os departamentos de produção.  

      Torna-se, pois, necessário realizar um estudo prévio sobre os tempos das 

paragens e suas causas, pois são estas que contribuem para as perdas de 

produção na fase da polimerização. É fundamental registar todas as paragens 

ocorridas, o local onde acontecem, a sua causa, ao que é que devem ser 

imputadas, qual a área afectada, e o tempo de paragem. É a partir destes dados 

que se pode proceder à classificação das perdas, “alimentando” uma base de 

dados. Só a partir dos dados assim recolhidos, tratados e sistematizados é 

possível calcular indicadores de produtividade e aplicar medidas correctivas com 

o objectivo de minimizar, ou mesmo eliminar, as perdas de produção. 

      Finalmente é de referir que o projecto realizado tem como principal limitação o 

facto de apenas em Abril ter sido concluído o desenvolvimento da base de dados, 

mais tarde do que o previsto no início do projecto. Por esta razão muitas das 

conclusões deste estudo têm um carácter preliminar e exploratório, que, no 

entanto, se julga poderem servir de base para o arranque definitivo de uma nova 
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forma de contabilização de perdas diárias, que se crê ser bastante mais eficaz e 

eficiente do que a anterior.   

 
 

1.4 Organização do relatório 

 
      O relatório de projecto estrutura-se em torno dos cinco capítulos que 

seguidamente se descrevem sucintamente. Num primeiro capítulo – Introdução – 

faz-se uma breve apresentação da organização e dos seus produtos, definindo-se 

o problema proposto no âmbito do projecto e a metodologia proposta para a sua 

resolução. 

      Os capítulos 2 – Projecto e Controlo de Sistemas de Produção - e 3 – 

Produtividade e Indicadores de Produtividade -  expõem o enquadramento teórico 

utilizado para resolução do problema em estudo. O capítulo 2 incide sobre a 

temática de projecto e controlo de sistemas de produção e tem por objectivo 

contribuir para um melhor entendimento destes conceitos. Este capítulo está 

dividido em cinco sub-capítulos. O capítulo 3 explora o conceito de produtividade 

e indicadores de produtividade, sendo também composto por cinco sub-capítulos. 

Começa por se definir o conceito de produtividade, apresentando um conjunto de 

possíveis indicadores de produtividade; são identificados alguns dos factores que 

afectam a produtividade, bem como estratégias que contribuem para melhorias na 

produtividade. É também neste capítulo que se explora a questão da necessidade 

e importância da implementação de sistemas de informação. 

      No capítulo 4 – Um Estudo de Produtividade na Linha PS1 de Produção de PVC - 

apresentam-se os principais resultados do estudo de produtividade realizado numa 

das linhas de produção de PVC da CIRES, S.A.. Dedica-se particular atenção à 

análise crítica do anterior sistema de contabilização de perdas de produção e ao 

cálculo de indicadores de produtividade. Examina-se também a evolução dos 

tempos de ciclo pré-estabelecidos, assim como as sequências de produção que 

motivaram mais perdas.  

      O último capítulo é reservado para uma síntese das principais conclusões do 

projecto realizado e para propostas de trabalho futuro.
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2 Projecto e controlo de sistemas de 
produção 

 

2.1 Tipos de processos 

 
      Numa organização podem existir mais do que um tipo de processo de 

produção. É de extrema importância saber-se qual o tipo de processo em causa 

antes de se medir a produtividade do mesmo. De acordo com Stevenson (2004), 

o grau de standardização e o volume de output de um produto influenciam a 

forma como a produção está organizada e, consequentemente, a produtividade. 

Uma parte da tarefa de gestão das operações diz respeito ao processo de 

transformação de inputs em outputs. A complexidade de um produto ou serviço irá 

ter um impacto directo no número de fases ou etapas para completá-lo, 

influenciando o tipo de processo. 

      Podemos classificar os processos como contínuos ou descontínuos. As 

diferenças existentes entre um processo contínuo e um processo descontínuo 

afectam a forma como são geridos.  

Um processo contínuo é utilizado quando existe uma produção de produtos 

altamente uniformes. Num processo contínuo, a transformação de um ou vários 

materiais básicos dá-se através de etapas sucessivas. Porque os custos de 

paragem e de arranque são muito elevados, este tipo de processo é concebido 

para funcionar durante todo o dia e todos os dias, com um mínimo de shut-downs. 

Os materiais são transferidos automaticamente a partir de uma parte do processo 

para a próxima, com o trabalho a ser controlado predominantemente por um 

sistema de vigilância (Hill, 2000). São exemplos deste tipo de processo, os 

produtos refinados de petróleo, tintas, produtos químicos e géneros alimentícios.  

      Os processos semicontínuos, conhecidos também como processamento 

repetitivo, permitem aumentar, ainda que reduzidamente, a variedade da 

produção. Alguns exemplos de produtos que se obtém através deste tipo de 

processos são os automóveis, televisores, computadores, equipamento de vídeo, 

etc. Tipicamente estes produtos são produzidos em unidades discretas. 
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      Num processo descontínuo, ou processo intermitente, o volume produzido é 

muito menor do que num processo contínuo. Um dos tipos de processo 

descontínuo é o chamado Batch Processing. O Batch Processing é usado quando 

uma empresa precisa de produzir volumes moderados de produtos similares. O 

processamento e os equipamentos são os mesmos para todos os produtos, como 

exemplo tempos o processo de produção de cervejas ou iogurtes.  

 
 

2.2 Tipos de processos na CIRES, S.A. 

 
      A CIRES, S.A. trabalha segundo dois tipos de processos. Numa fase inicial 

trabalha de forma descontínua, mas a partir do tanque de balanceamento o 

processo de produção é contínuo. 

      O polimerizador é carregado de forma descontínua, e após a polimerização 

completa é descarregado para um tanque de armazenamento da suspensão. Este 

tanque funciona como um buffer no processo. A jusante do buffer o processo é 

contínuo. O recurso a um buffer tem como objectivos permitir ao sistema fabril 

produzir o fluxo planeado para um determinado período de tempo e acomodar 

desvios do fluxo produtivo planeado.  

      O sistema de produção em que a CIRES, S.A. opera genericamente é um 

sistema do tipo Pull, em que apenas se produz o que é necessário, nas 

quantidades requeridas pelos clientes e no tempo adequado. Estes sistemas têm 

uma procura relativamente estável e assentam na constituição de boas relações 

entre a empresa (neste caso a CIRES, S.A.), os seus fornecedores e os seus 

clientes. 
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2.3 O sistema de gestão da produção OPT  (Optimized 

Production Technology) 

 
      De acordo com Hill (2000) o Optimized Production Technology (OPT) é um 

sistema de gestão da produção desenvolvido por um grupo de investigadores 

israelitas durante a década de 1970. 

      A tecnologia tem sido aplicada nos Estados Unidos e em vários outros países. 

O OPT pode ser suportado por um software que incorpora os princípios do OPT. 

No entanto os princípios subjacentes ao software podem também ser aplicados 

sem o mesmo.  

      O OPT tem como principal objectivo maximizar a utilização dos pontos de 

“estrangulamento” da produção. Uma grande parte da lógica OPT é dirigida à 

identificação de pontos de “estrangulamento”, garantindo que esses recursos 

sejam totalmente utilizados, e à programação de utilização dos recursos gargalo. 

      Um recurso gargalo é aquele que limita a capacidade dos outros recursos. Ou 

seja, o recurso gargalo determina a capacidade do sistema. É fundamental 

identificar e analisar este recurso. A importância desta análise deve-se ao facto 

dos resultados serem posteriormente usados não só na determinação da 

capacidade mas também no planeamento e sequenciamento da produção. 

      Pode-se então definir, que um recurso gargalo é um departamento, uma 

operação, que restringe o fluxo produtivo. Desta forma, um recurso gargalo é um 

recurso cuja disponibilidade de uso será totalmente ocupada pela produção, 

enquanto que os recursos não-gargalo são aqueles cuja capacidade é superior à 

procura a que estão sujeitos (Vonderembse, 1996). 

 

      Muito do OPT, segundo o Dr. Eli Goldratt, um dos seus autores, é resumido 

em nove princípios que muitas empresas podem aplicar. Algumas empresas 

usam algoritmos em que se aplicam estes princípios na sua produção, 

planeamento e controlo (Dilworth, 1992), outras não.  

      Muita atenção tem sido dada na última década a este mesmo sistema. A 

filosofia subjacente ao OPT não é apenas importante em si mesma, mas também 

como forma de ajudar a compreender algumas questões importantes na gestão 
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das operações. Na sua essência, o OPT aborda o seguinte tema: alcançar o 

máximo lucro a partir de um determinado conjunto de recursos, maximizando o 

fluxo através da máxima utilização dos recursos. As empresas, começam cada 

vez mais a adoptar uma política de maximizar a utilização de todos os recursos 

disponíveis. 

      Segundo a filosofia OPT, o objectivo das empresas é ganhar dinheiro, 

devendo a produção contribuir para este objectivo através da sua acção sobre 

três elementos:  

 

→  maximização do valor de bens vendidos através do planeamento do recurso 

gargalo de maneira a maximizar a sua utilização; 

→ minimizar o inventário sincronizando a produção nos recursos não-gargalo 

para suportar o recurso gargalo; 

→ minimizar os custos operacionais aproveitando o tempo ocioso dos recurso 

não-gargalo para realizar manutenção preventiva ou, então, reduzindo a 

capacidade desses recursos. 

 

      Para o OPT, existem alguns pontos que são de importância vital para se 

aumentar a produtividade dentro de um sistema de produção. Este sistema de 

gestão da produção estabelece a divisão dos recursos disponíveis na empresa 

em dois grupos: os recursos-gargalo e os não-gargalo, os quais se referem a 

qualquer elemento necessário à produção de um produto, como pessoas, 

equipamentos, dispositivos, instrumentos de medição, espaço, etc.  

      Seguidamente apresentam-se os nove princípios do OPT, avançando-se com 

algumas ideias sobre a forma como eles podem ser aplicados ( Dilworth, 1992). 

 

1. Equilibrar o fluxo e não a capacidade : o fluxo médio que atravessa cada centro 

de trabalho é determinado pela variabilidade do tempo de processamento e do 

input respectivo. Assim um fluxo equilibrado exige capacidades diferentes nos 

postos de trabalho dependendo da sua posição no processo.  
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2. Uma hora perdida no recurso gargalo é uma hora perdida em todo o sistema: 

este recurso determina o fluxo total, logo qualquer tipo de quebra neste recurso 

resulta em perdas de produção para todo o sistema. 

 

3. Tempo poupado num recurso não-gargalo não contribui em nada para o 

aumento do output do sistema: no entanto se o atraso for suficientemente grande 

pode transformar o recurso num recurso gargalo. 

 

4. Os gargalos determinam tanto o output global do sistema como o inventário: 

lotes de maiores dimensões maximizam a utilização destes recursos. 

 

5. Os planos produtivos devem ser determinados após o estudo de todas as 

restrições: considerar os lead times e o tamanho dos lotes como variáveis, 

concebendo, de acordo com as restrições existentes, um plano de produção 

viável. 

 

6. Utilização dos recursos e a sua activação não é a mesma coisa: um recurso é 

activado quando o seu output é necessário para um recurso a jusante. Se um 

recurso não for activado com base numa necessidade de um ponto a jusante, 

será criado um stock. 

 

7. O nível de utilização de um recurso não-gargalo não é determinado pela sua 

própria capacidade mas sim por uma outra restrição do sistema: os recursos não-

gargalo apenas devem ser utilizados de maneira a permitirem a ocupação plena 

do recurso gargalo. 

 

8. O lote produtivo deve ser variável e não fixo: o tamanho do lote deve ser maior 

em recursos gargalo (maximizar o uso da capacidade produtiva) e menor em 

recursos não-gargalo, uma vez que nestes últimos existe tempo ocioso. 
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9. O lote de transferência não necessita de ser exactamente igual ao lote 

produtivo: transferir lotes menores à medida que vão sendo produzidos leva à 

redução dos lead times. 

 

      A aplicação dos nove princípios gerais apresentados acima envolve três 

etapas: uma empresa deve identificar os seus recursos gargalo; programar a 

produção de forma a que o recurso gargalo opere plenamente; e planear a 

produção nos recursos não gargalo de forma a manter os inventários baixos.  

     

  

A estratégia Drum – Buffer – Rope 

      Um dos pontos considerados mais fortes do sistema de gestão da produção 

OPT refere-se à maneira como se programam as actividades, a qual deve basear-

se nos nove princípios anteriormente apresentados.  

      Num ambiente de produção, há uma série de restrições a serem 

consideradas: restrições de mercado, restrições quanto aos fornecedores, 

restrições dadas pela política da empresa e restrições de capacidade do processo 

produtivo. 

      A estratégia Drum – Buffer - Rope permite ao sistema produtivo produzir o 

fluxo planeado para um dado período de tempo, assim como acomodar desvios 

do fluxo produtivo planeado.  

 

Drum – toda a produção tem de ouvir e acertar o passo pela cadência do gargalo. 

Obriga ao desenvolvimento de um MPS consistente com as restrições do sistema, 

através de planos detalhados para os recursos gargalo. 

      O plano mestre de produção (MPS) define o que irá ser produzido, quantas 

unidades serão completadas e quando é que isso irá ocorrer. Qualquer alteração 

no processo deve-se reflectir no MPS, de forma a garantir que este seja o mais 

preciso possível. 

      De acordo com Vonderembse e White (1996), o drum (tambor) é o que 

determina a taxa de produção. Com o OPT, as limitações são usadas para 

desenvolver o planeamento. Assim, a limitação é o drum, que estabelece a taxa 
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de todas as outras operações para igualar a sua própria, que se torna o "bater 

tambor" para todo o processo. 

 

Buffer – protege o fluxo do sistema de flutuações através do uso de alguns 

buffers temporais nos pontos críticos do sistema. 

      Apesar de cuidadosamente desenvolvido o MPS, existe sempre a ocorrência 

de desvios devido a acontecimentos imprevistos. A fim de impedir tais 

acontecimentos recorre-se a buffers, que são colocados em locais seleccionados 

cuidadosamente.  

      Em geral, o local chave para estes recursos buffers será antes do 

“estrangulamento”. Dessa forma, os estrangulamentos podem continuar a 

trabalhar mesmo quando o fluxo de material lhes é interrompido (Vonderembse e 

White, 1996).  

 

Rope – liga a produção dos diversos recursos não-gargalo ao plano de produção 

do recurso gargalo, permitindo a libertação da quantidade certa de material na 

altura certa. 

 

VANTAGENS DO OPT 

• Redução de lead-times; 

• Redução de inventários;  

• Facilidades em proceder a alterações no sistema de produção;  

• Simulador de produção;  

• Auxilia a focalização dos problemas;  

• Soluções para velhos problemas;  

• Rapidez de implantação.  
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LIMITAÇÕES DO OPT 

• Software proprietário; 

• Centraliza a tomada de decisões;  

• Alto custo de implantação;  

• Dependência dos recursos-gargalos;  

• Formação extensiva;  

• Mudança de filosofia na empresa. 

 
    

2.4 Processos de produção – as perdas e os 

desperdícios 

 
      Qualquer sistema de produção apresenta perdas ao nível da realização do 

processo produtivo; quanto maiores são essas perdas, menos eficiente é o 

sistema analisado.  

      O objectivo de qualquer organização é fazer com que o seu sistema de 

produção melhore continuamente, evitando ao máximo as perdas; só assim as 

organizações conseguem optimizar o atendimento aos seus clientes, ampliando a 

sua faixa de mercado, a sua receita e o seu lucro. O ponto de partida de qualquer 

mecanismo que vise diminuir as perdas de um sistema produtivo inclui sempre a 

existência e manutenção de um sistema de controlo e avaliação bem estruturado. 

Só assim se torna possível implementar acções de melhoria, avaliando 

sucessivamente o progresso das mesmas e do sistema de produção.  

      De acordo com Brinson (1996), perdas e desperdícios são constituídos pelas 

actividades que não agregam valor e que resultam em gastos de tempo, dinheiro, 

recursos sem lucro, além de adicionarem custos desnecessários aos produtos. 

Actividades que não agregam valor são as que podem ser eliminadas sem que 

haja deterioração no desempenho da empresa (custo, função, qualidade e valor 

agregado).  
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      Assim, para eliminar desperdícios devem-se analisar todas as actividades 

executadas na empresa e tentar excluir aquelas que não agregam valor à 

produção, ao produto e ao cliente. 

      No caso da CIRES, S.A., é de salientar que sempre que o polimerizador pára, 

seja para manutenção, seja por qualquer outro motivo (como, por exemplo, 

problemas na linha de produção a montante ou a jusante), está-se a incorrer em 

perdas elevadas, uma vez que o polimerizador é o recurso gargalo do sistema de 

produção da empresa. Esta é a razão pela qual o estudo de produtividade se vai 

focar essencialmente ao nível do polimerizador e dos recursos envolventes, uma 

vez que qualquer paragem ou problema que interfira no bom funcionamento do 

polimerizador, vai-se reflectir na qualidade e quantidade do PVC produzido na 

linha de produção. 

 
 

2.5 Medição dos tempos 

 
      Taylor, conhecido como o pai da “Administração Científica”, realizou uma 

verdadeira racionalização do trabalho operário sendo que o instrumento para 

realizá-lo era o estudo de tempos e movimentos (motion – time study). 

      De acordo com Chiavenato (1987), Taylor verificou que o trabalho pode ser 

executado melhor e de forma mais económica através da análise do trabalho, isto 

é, da divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de 

cada operação de uma tarefa. 

      O Estudo dos Tempos de trabalho constitui um aspecto muito particular do 

conjunto de problemas que são comummente aglutinados sob a designação geral 

de estudo do Trabalho Humano e que podem ir desde a Fisiologia do Trabalho 

até à Qualificação e Remuneração. 

      Maynard (1970), definiu o Método de Medição dos Tempos (Methods Time 

Measurement – M.T.M) como um procedimento que decompõe qualquer 

operação manual ou método nos movimentos elementares que são necessários 

para a sua execução e constitui para cada um deles um “standard” de tempo 
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tempo preestabelecido, que é condicionado pela natureza do movimento e pelas 

condições em que ele é executado. 

 

      Conclui-se que uma aplicação feliz dessa técnica resultará inevitavelmente em 

muitos benefícios, tais como: 

 

� Quando os trabalhos são bem estudados e os métodos e os custos 

conhecidos com antecedência, os custos para mudanças posteriores são 

bastante reduzidos. 

� Os problemas de relações industriais, resultantes de discussões sobre 

padrões estabelecidos por técnicas menos objectivas, são reduzidos. 

� Consegue-se consistência nos padrões de produção. 

� A objectividade da técnica e sua fácil compreensão resultarão 

inevitavelmente numa maior aceitação de todos dos princípios de 

administração científica que se referem ao campo da medida do trabalho. 

 

      Algumas consequências práticas também podem ser observadas: 

 

� Optimização dos procedimentos; 

� Redução de custos de produção pela maior produtividade; 

� Melhor ergonomia no posto de trabalho, graças ao estudo científico dos 

movimentos; 

� Estabelecimento de um melhor método de trabalho e do tempo-padrão de 

execução das tarefas; 

� Previsão das necessidades de meios auxiliares de produção; 

� Orientação para o desenvolvimento do projecto de meios auxiliares; 

� Selecção adequada de máquinas e equipamentos;  

� Dados reais para realizar o balanceamento de linhas de produção. 

 

      Meyers (1999), com um livro cujo título é “Motion and Time Study for Lean 

Manufacturing”, reconhece que os estudos de Taylor têm o seu lugar nas fábricas 
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modernas. Ensinar “tempos e métodos” é dar ferramentas para se realizar cada 

vez melhor o trabalho. 

      Todos os trabalhos ao serem executados envolvem um recurso comum, que é 

o tempo. O estudo dos tempos, é uma actividade essencial pois tem como 

objectivo avaliar e planear a mão-de-obra em qualquer sistema produtivo. São, 

então, estabelecidos os tempos padrão para a realização de cada actividade. O 

tempo padrão é a quantidade de tempo requerido para a realização de uma tarefa 

específica, por um trabalhador qualificado, utilizando um determinado método e 

trabalhando num determinado ambiente (Xambre, 2007). Inclui o tempo de 

trabalho requerido para uma tarefa com margens para atrasos pessoais, 

acontecimentos e atrasos imprevisíveis, repouso e necessidades pessoais. 

Quando utilizado correctamente permite obter informação útil e necessária ao 

aumento da eficiência, permitindo maiores remunerações do trabalho, e preços 

mais baixos. É de salientar ainda que os tempos padrão de mão-de-obra são mais 

difíceis de determinar do que os padrões de uma máquina, devido à variabilidade 

do desempenho dos trabalhadores.  

      De acordo com Hill (2000), o objectivo fundamental do estudo dos tempos é 

gerar informação quantificada que permita o aumento da produtividade, 

nomeadamente ao nível da definição dos níveis de mão-de-obra requeridos para 

uma determinada tarefa, da fundamentação de decisões de substituição de 

equipamento e da elaboração de propostas e orçamentos. 

 

      As ideias e as técnicas utilizadas inicialmente por Taylor no domínio da 

medida dos tempos de trabalho foram sucessivamente desenvolvidas e 

aperfeiçoadas, quer pelos seus discípulos quer por outros organizadores e 

engenheiros. 

      Actualmente, considera-se que se podem utilizar no estudo dos tempos e na 

determinação de padrões de tempo os seguintes métodos: 

 

• Dados históricos ou tempos informais: feita por intermédio de tabelas de 

tempos e movimentos anteriormente estabelecidos; 
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• Método das cronometragens: executada junto do trabalhador enquanto 

este realiza a sua tarefa e por intermédio de um cronómetro; 

• Método das observações instantâneas, também designado por método 

das amostragens: permite, por intermédio de uma sondagem análoga à 

das técnicas estatísticas de amostragem, medir os tempos de operações 

que se produzem a intervalos irregulares e em condições que nem 

sempre são as mesmas. 

 

      A utilização de qualquer destes métodos requer a sua adequação à 

especificidade do trabalho a medir e aos objectivos pretendidos, para além de ser 

necessária a sua aplicação correcta e criteriosa. É de notar que os três métodos 

coexistem actualmente e são igualmente empregues de acordo com a capacidade 

que possuem de melhor corresponder a uma necessidade particular.
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3 Produtividade e Indicadores de 
produtividade 

 

3.1 O conceito de Produtividade 

 
      O termo produtividade foi utilizado pela primeira vez num artigo do economista 

françês Quesnay, em 1766. Mas somente no começo do século XX o termo 

assumiu o significado da relação entre o produzido (output) e os recursos 

empregues para produzi-lo (input). 

 

Foi nos anos entre 1975 e 1985 que C. Jackson Grayson estabelece o 

American Productivity Center (cujo nome foi alterado na década seguinte para 

American Productivity & Quality Center), em Houston, Texas. 

Este centro foi apoiado por um conselho de administração que incluía 

dirigentes de empresas Fortune 1000, dirigentes sindicais e ex-altos funcionários 

do governo. A APQC tem feito grandes progressos na prossecução da sua missão 

de aumentar a produtividade em organizações em todo o mundo.  

      Numa perspectiva abrangente pode resumir-se o conceito de produtividade 

recorrendo à seguinte equação matemática (ver figura 9): 
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Figura 9 - Produtividade de um sistema organizacional 

 
 

 

      Heap (1992) refere que a produtividade é discutida e avaliada a vários níveis, 

começando com os compromissos internacionais e nacionais, descendo para a 

medição da produtividade a nível sectorial, a nível organizacional e muitas vezes 

a nível individual. Quer para a economia, quer para sectores específicos, existe 

um grande interesse nas medidas de produtividade. 

      As medidas de produtividade devem ser estudadas com cuidado, uma vez 

que a produtividade é influenciada pelas mudanças ambientais externas. Numa 

recessão, por exemplo, a produtividade das organizações tende a diminuir. Ao 

nível organizacional, o tradicional meio para alterar a produtividade tem sido 

através de mudanças nos métodos de trabalho, com ênfase numa maior 

automação. 

      Stevenson (2004) afirma que a medição da produtividade serve como um 

registo de resultados do uso dos diversos recursos. Inúmeros factores exercem 

influência sobre a produtividade. Os mais importantes são a qualidade, a 

tecnologia a que se recorre, a gestão, o capital investido e os métodos utilizados.  

      Para Smith (1992), a produtividade é, muitas vezes, considerada como o 

resultado de todos os esforços pessoais ou da organização associados com a 

produção, utilização e/ou a entrega de produtos e serviços. A produtividade ou as 



Linha de Produção de PVC – Um Estudo de Produtividade 

 33

realizações das pessoas e das organizações flutuam. Por exemplo, sermos mais 

ou menos produtivos depende da nossa tarefa, dos nossos interesses e das 

nossas motivações. Muitos esforços para definir e medir a produtividade focam-se 

nos resultados ou nas variáveis de saída, tais como o lucro ou o número de 

unidades produzidas. A produtividade é mais que resultados ou variáveis de 

saída. As formas de avaliação de esforços e realizações combinam métodos 

numéricos (quantitativos) e descritivos (qualitativos). A medição quantitativa tende 

a ser utilizada em tarefas altamente estruturadas e repetitivas, enquanto a 

avaliação qualitativa é usada, frequentemente, em tarefas abstractas, não 

repetitivas e criativas. 

      Sem normas, definições e rácios torna-se impossível comparar tarefas ou até 

mesmo organizações. Estas três ferramentas ajudam a descrever e a analisar o 

que se fez, como se fez e se foi bem feito.  

      Uma definição lata de produtividade pode ser a seguinte: a eficiência e a 

eficácia com que os recursos (pessoal, máquinas, materiais, capital, tempo) são 

utilizados para produzir uma saída susceptível de avaliação (Smith, 1992).  

      Pode-se então dizer que a produtividade é uma medida utilizada numa 

organização para verificar se os seus recursos estão a ser utilizados de forma 

eficaz.   

      Muitas organizações têm vindo a adoptar estratégias baseadas no tempo e 

estratégias baseadas na qualidade, com vista a tornarem-se mais competitivas, 

produzindo mais e melhor, servindo melhor os seus clientes. 

      A produtividade pode ser medida de forma parcial através de factores de 

produção como matérias-primas, combustíveis, equipamentos, trabalho, capital, 

ou outros, ou de uma forma global. A medição da produtividade é um elemento 

importante na avaliação da eficiência, tanto a nível interno como em comparações 

internacionais. 

      A medida do desempenho de um sistema organizacional é importante, na 

medida em que direcciona acções e recursos para aqueles processos que se 

encontram aquém da sua potencialidade. As definições de produtividade que 

normalmente aparecem incluem termos como rendibilidade, eficiência, eficácia, 

qualidade e inovação; as palavras eficácia e eficiência são as mais comuns.   
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Rendibilidade  

Os elementos deste aspecto da produtividade incluem capital, vendas, custos 

operacionais, processamento da informação, recursos humanos e outros 

dependendo do tipo de organização. A rendibilidade pode ser melhorada fazendo-

se mais com menos meios ou produzindo-se mais e reduzindo-se os custos. 

 

Eficiência 

A eficiência é uma medida que analisa a forma como os recursos foram utilizados, 

comparando a produção efectiva com a produção esperada (Hill, 2000). 

Um desempenho competente pode definir a eficiência, nomeadamente o saber 

como fazer algo e “fazê-lo bem”. A eficiência é melhorada quando existe uma 

produção mais útil por unidade de entrada. Também pode ser um indicador que 

compare algum aspecto da unidade de desempenho com os custos inerentes a 

esse mesmo desempenho. Eficiência e eficácia são semelhantes, e a primeira é, 

frequentemente, considerada parte do conceito mais lato de eficácia. 

 

Eficácia  

Embora seja difícil separar eficiência de eficácia, as medições da eficácia são 

normalmente comparadas com uma norma, tal como na qualidade.  

A eficácia diz respeito à capacidade de uma empresa para cumprir as metas que 

estabeleceu para si própria (Heap, 1992). 

 

Em suma, o conceito de produtividade pode ser encarado como uma medida do 

sucesso económico alcançado, daí que este rácio seja importante para que se 

possa avaliar a “saúde” da economia em geral, de um sector de actividade ou de 

uma empresa em particular. Perante isto, é fundamental proceder a uma 

adequada medição da produtividade, pelo que normalmente se recorre a 

indicadores de produtividade. 
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3.2 Indicadores de Produtividade 

 
      Os indicadores de produtividade ajudam os gestores a tomar decisões com 

vista a melhorar todo o processo produtivo. Os indicadores de produtividade 

medem o desempenho dos diferentes processos de uma organização e estão 

relacionados com a maneira como são utilizados os recursos disponíveis. Assim é 

de vital importância a definição destes mesmos indicadores, de forma a utilizá-los 

como ferramentas de apoio à definição de estratégias em diferentes níveis ou 

departamentos de uma organização, com o objectivo de melhorar processos. 

      A medição de desempenho deve ser um processo contínuo que proporcione o 

estabelecimento de novas metas e o ajuste da estratégia, através da existência 

de retorno de informações no sistema (Rafaeli e Müller, 2007). 

 

      De acordo com Smith (1992), todos os indicadores de produtividade mostram 

a relação entre duas quantidades ou números semelhantes, sendo o primeiro 

dividido pelo segundo. Os dados de entrada e saída utilizados em indicadores de 

produtividade deverão ser baseados em informação com origem no mesmo 

processo, ou na mesma tarefa. Quando os indicadores são baseados em normas 

fiáveis e aceites, e quando se combinam com normas realistas, constituem a 

“espinha dorsal” do processo de medição da produtividade.  

      A medição da produtividade não é no entanto consensual. Assim, consoante 

se considere um input em particular ou um conjunto de inputs, surgem diferentes 

formas de medir a produtividade. No primeiro caso temos a produtividade parcial, 

enquanto que no segundo caso está presente a produtividade multi-factorial 

(Biscaya et al.,2002). Assim, a escolha entre as diferentes medidas de 

produtividade irá depender dos objectivos que se pretendam atingir bem como da 

informação disponível. 

      Seguidamente apresentam-se alguns indicadores de produtividade 

identificados na literatura. 
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Relação entre uma dada quantidade produzida e um ou vários factores de 

produção necessários para a obter  

● 
sdisponíveiouutilizadoscursos

produzidoTotal
eodutividad

Re
Pr =  

 

Total produzido: número total de toneladas produzidas 

Recursos utilizados ou disponíveis: recursos que se utilizaram para produzir as 

correspondentes toneladas 

 

Eficiência da Produção 

● 
máquinadaprodutivacapacidadeHoras

trabalhadamáquinaHoras
Eficiência =  

 

Horas máquina trabalhada: número de horas em que o recurso esteve a trabalhar 

Horas capacidade produtiva da máquina: número de horas que o recurso tinha para 

produzir 

 

Medidas de efectividade de um sistema 

● 
projectadaCapacidade

actualOutput
Utilização =  

 

Capacidade projectada: taxa máxima de output alcançada sob condições ideais (sob as 

quais foram projectadas as operações, os processos, as instalações) 

 

● 
efectivaCapacidade

actualOutput
Eficiência =        

   

Capacidade efectiva: é a máxima produção possível dada uma certa composição de 

produtos, programação, esquemas de manutenção, etc. É inferior à capacidade 

projectada devido a alterações no mix de produtos, necessidade de manutenção, pausas, 

problemas de balanceamento, entre outros. 

    

 



Linha de Produção de PVC – Um Estudo de Produtividade 

 37

Indicadores de Qualidade  

● 100×=
saídasdeTotal

certassaídasdeTotal
qualidadedeIndicador  

 

Total de saídas certas: número de toneladas que saíram com a qualidade desejada 

 

Indicador de tempo operacional disponível (Rosa, 2006) 

● 100×
−

=
DisponívelTotalTempo

ParagensTotalTempoDisponívelTotalTempo
ITO  

 

ITO: indica a percentagem de tempo (em horas) que o equipamento esteve operacional 

face ao tempo que esteve disponível 

Tempo total disponível: tempo de referência escolhido para análise.  

Tempo total paragens: tempo (em horas) que o recurso esteve parado sem produzir 

 

Indicador de velocidade operacional (Rosa, 2006) 

● 100×=
efectivoCiclo

teóricoCiclo
IVO  

 

Ciclo teórico: tempo de produção necessário para satisfazer um determinado nível de 

procura, dadas as restrições de capacidade da linha 

Ciclo efectivo: ritmo de produção efectivamente praticado na linha 

IVO: relação entre o tempo de ciclo teórico dividido pelo tempo de ciclo efectivo durante a 

produção 

 

Índice de operação efectiva (Rosa, 2006) 

● 100×
×

=
disponívelloperacionaTempo

efectivocicloproduzidaQuantidade
IOE  

    

Tempo operacional disponível: período dentro do tempo total no qual a instalação estará 

requisitada para cumprir com a sua função 

IOE: verifica a constância do nível de produção realizada, na unidade de tempo 
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Indicador de desempenho operacional (Rosa, 2006) 

● 100×
×

=×=
disponívellOperacionaTempo

teóricoCicloQproduzida
IOEIVOIPO  

 

IPO: permite acompanhar a regularidade da linha. Caso a quantidade produzida real for 

menor, houve perda por baixo desempenho, caso contrário, se a quantidade produzida 

for maior, indica que a linha trabalhou num ritmo elevado 

Tempo operacional disponível: período dentro do tempo total no qual a instalação estará 

requisitada para cumprir com a sua função 

 

Rácio de eficácia do processo (Rosa, 2006) 

● 
( )esperadetemposincluindodisponíveltotalTempo

efectivoloperacionaTempo
REP =  

 

Tempo operacional efectivo: período de tempo dentro do tempo operacional disponível 

em que o recurso está efectivamente ocupado a produzir  

Tempo total disponível: tempo de referência escolhido para análise.  

   

Medida parcial (produtividade) 

● 
obradeMão

Output
eodutividad

−−
=Pr  

      Na figura 10 apresenta-se um quadro com os diferentes tempos existentes num 

processo de produção, os quais são utilizados para o cálculo de alguns dos indicadores 

de produtividade apresentados anteriormente. 

 
 
 

 
Figura 10 - Esquema dos diferentes tempos 

 

 

 



Linha de Produção de PVC – Um Estudo de Produtividade 

 39

3.3 Factores que afectam a produtividade 

  
      Os gestores ou responsáveis dos departamentos devem desenvolver as suas 

próprias medidas de produtividade, pois medir é o primeiro passo na melhoria da 

produtividade. O segundo é perceber os factores que afectam a produtividade e 

identificar os mais apropriados para cada situação.  

      Alguns gestores têm uma visão muito restrita no que diz respeito a melhorias 

da produtividade, não prestando atenção suficiente aos detalhes do processo 

produtivo. A produtividade é afectada por questões relacionadas com a estrutura 

das operações, tais como o número, tamanho, localização e capacidades das 

instalações de prestação do serviço ou de produção de bens, pelos equipamentos 

e os métodos utilizados nas actividades e pela análise detalhada de cada um dos 

empregos e actividades. 

      Entre os diversos factores que afectam a produtividade destacam-se os que 

seguidamente se apresentam, sendo de referir que os mesmos interagem entre si 

(Heap, 1992). 

 

→ Factores externos  

Um factor fundamental é a actuação do Estado que, em certos domínios, é 

inibidora da produtividade, porque pode atrasar compras, instalações, obras, etc. 

Interfere com factores como a procura e a concorrência. Além disso algumas das 

restrições legais impostas têm imposto limitações a certas empresas, forçando-as 

a implantarem equipamentos de protecção ambiental, com impactos na 

produtividade. 

 

→ Produto 

Ao longo do processo de modernização da produção, cresce em 

importância a figura do consumidor, em nome do qual tudo se tem feito. 

Pode-se dizer que a procura da satisfação do consumidor é que tem levado 

as empresas a actualizar-se com novas técnicas de produção, cada vez mais 

eficazes, eficientes e de alta produtividade. 
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Uma empresa moderna e inserida na actual economia global é a que está 

voltada para o cliente, sem perder a característica de empresa eficiente, com 

indicadores de produtividade que a colocam no topo entre seus concorrentes, em 

termos mundiais, objectivo só atingido com a procura incessante de melhorias. 

 

→ Layout  

O layout tem implicações para a qualidade, produtividade e competitividade 

de uma empresa. As decisões sobre o layout afectam significativamente a forma 

como os trabalhadores podem realizar de forma eficiente as suas tarefas. 

O objectivo fundamental do layout é o de assegurar um bom fluxo de 

trabalho, material, pessoas e informações através do sistema. Layouts eficazes 

também permitem minimizar os custos de manipulação de materiais, utilizar 

espaço de forma eficiente, eliminar pontos de estrangulamento e reduzir tempos 

de ciclo.  

 

→ Tecnologia  

A tecnologia pode ser simples e barata ou complexa e cara, mas existe em 

todas as organizações.  

As organizações devem estar conscientes da mudança tecnológica, a qual 

tem três grandes implicações. A mudança pode constituir uma ameaça para os 

produtos existentes que são tornados obsoletos ou redundantes através de nova 

tecnologia que oferece a mesma funcionalidade; a mudança pode oferecer uma 

oportunidade para uma organização rever a sua própria gama de produtos para 

tirar proveito de um avanço tecnológico; e, finalmente, a mudança pode oferecer 

uma oportunidade para encetar um processo de revisão à forma como a 

organização realiza algumas das suas tarefas essenciais. 

 

→ Pessoal  

Este factor relaciona-se com o recrutamento, formação, contratação, 

compensação. 

Segundo Proença (2001) persiste na sociedade portuguesa o problema da 

não valorização do ensino secundário e do ensino médio superior por parte das 
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empresas. Um Engenheiro que entre numa empresa tem à partida um 

determinado salário e uma dada expectativa de carreira, mas se for bacharel 

entra com um salário mais reduzido e com uma expectativa de carreira muito mais 

limitada. Daí se estar a incentivar, por via do emprego, a tentativa legítima de 

obter a licenciatura e ter um melhor futuro profissional. 

É fundamental valorizar os trabalhadores não qualificados, nomeadamente 

os trabalhadores operários da indústria em geral. 

A produtividade tem a ver com estas três questões, por um lado o capital 

humano, a formação contínua, mas também a formação contínua dos 

empresários. 

 

→ Qualidade  

A qualidade merece um grande destaque quando se discutem problemas 

de produtividade. O objectivo da qualidade é prevenir erros, ou seja, ter a 

mentalidade de fazer bem à primeira.  

Ou seja, a empresa está focada em produzir com um menor número de 

itens defeituosos, com menos desperdícios, e menos repetição. Há também 

melhorias qualitativas que indirectamente aumentam a produtividade. Por 

exemplo, o aumento da produção, estando alcançados processos de melhorias 

pode resultar no aumento da produtividade. No geral, qualquer melhoria da 

qualidade, como o eliminar do “congestionamento”, ou o acelerar do processo 

produtivo, faz aumentar a produção, o que melhora a produtividade. 

Uma vez a concepção dos produtos realizada, a empresa percebe como a 

qualidade é efectivamente importante no processo de produção. 

 
 

3.4 Factores que contribuem para melhorias de 

produtividade 

 

A melhoria da produtividade, tal como a sua medição, ocorre no local de 

trabalho. A melhoria da produtividade é um esforço permanente de mudança 
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estrategicamente planeado, que requer a participação e cooperação de toda a 

força de trabalho. 

      Um primeiro passo em qualquer processo de melhoria consiste em definir 

aquilo que tem de ser avaliado ou medido. 

      Existem três níveis de melhoria da produtividade:  

 

• O nível científico, de investigação, conducente a novos conhecimentos, por 

exemplo, materiais, processos e novas tecnologias; 

• O nível técnico, que inclui a adaptação ou a aplicação de novos 

conhecimentos científicos para substituir ideias existentes ou introduzir 

novas formas de completar tarefas; 

• O nível operacional, onde o objectivo é desenvolver procedimentos para 

uma melhor utilização dos desenvolvimentos tecnológicos. 

 

      Em termos de melhoria da produtividade, as actividades ao nível científico e 

técnico apresentam melhores resultados, ou seja, fornecem os principais 

aumentos da produtividade. No entanto, são também os mais dispendiosos e 

levam mais tempo para levar a bom termo as actividades. Por outro lado a nível 

operacional o investimento é relativamente barato e obtêm-se rendimentos 

rápidos, embora os resultados sejam menos significativos. 

      Consequentemente, muitas organizações têm unicamente avançado com 

melhorias da produtividade ao nível operacional. Os métodos adoptados, no 

entanto, variam. Algumas melhorias vêm através da experiência e de processos 

de tentativa-erro (Hill, 2000). 

      Com o objectivo de obter melhorias na produtividade, os gestores podem 

aplicar uma ou mais abordagens operacionais, que incidem nas técnicas de 

produção, em processos de aperfeiçoamento do processo produtivo e em novas 

tecnologias. 

      Tais abordagens podem assumir diversas formas, incluindo automatizar 

processos padronizados de fabrico, diminuindo tempos ociosos e reduzindo o 

número de passos necessários para criar ou fornecer um produto (Bovée et 

al,1993). 
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      Uma importante forma de descobrir novas ideias para melhorar a 

produtividade assenta no investimento em investigação e desenvolvimento de 

novas tecnologias.  

Como forma de obter uma vantagem competitiva, os gestores devem olhar 

para a produtividade e a sua melhoria numa perspectiva de médio/ longo prazo. 

A automação e as novas tecnologias prometem muitas vezes dramáticas 

melhorias da produtividade, mas estes factores estão subjacentes a processos 

operacionais que devem ser racionalizados e isentos de problemas. 

      Para se efectuar um correcto estudo de produtividade, as organizações 

devem investigar todo o processo. 

      Sabe-se, então, que aumentos de produtividade permitem às empresas fazer 

o mesmo trabalho com menos esforço ou fazer mais trabalho com o mesmo 

esforço, bem como reduzir custos. Melhorias na produtividade fornecem a base 

para a competitividade nos mercados globais. Como muitas outras coisas, o 

aumento da produtividade parece maravilhoso mas o problema real é a forma 

como alcançá-lo. 

      Uma organização deve seguir os seguintes passos com vista a obter uma 

melhoria na produtividade (Bovée et al, 1993): 

      1 – Desenvolver medidas de produtividade para todas as operações; 

      2 – Olhar para o sistema como um todo e decidir quais as operações mais 

críticas. A melhoria da produtividade num recurso não gargalo não irá 

afectar a produtividade total do sistema; 

3 – Desenvolver métodos para alcançar medidas de produtividade que 

permitam estudar e reexaminar a forma como se está a produzir; 

4 – Estabelecer objectivos razoáveis para melhoria; 

5 – Encorajar o aumento da produtividade; 

6 – Realizar medições da melhoria e divulgá-las;  

7 – Não confundir produtividade com eficiência; 
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3.5 A importância dos sistemas de gestão da 

informação 

 
      Uma forma de melhorar a produtividade e consequentemente aumentá-la é 

fazendo uso dos Sistemas de Informação. Actualmente a informação é um dos 

recursos mais importantes das organizações, que deve ser gerida com grande 

determinação e cuidado uma vez que a sua utilização leva à tomada de decisões 

que comprometem o futuro da organização. Por esse mesmo motivo a informação 

deve ser actual, correcta, rigorosa e relevante. 

      Pode definir-se um sistema de informação como um conjunto de elementos 

interrelacionados que recolhem, tratam, armazenam e distribuem essa 

informação. Adicionalmente pode encarar-se um sistema de informação como um 

conjunto integrado de recursos humanos e tecnológicos que tem por objectivo 

satisfazer adequadamente a totalidade das necessidades de informação e dos 

respectivos processos de negócio. 

      Hoje em dia os sistemas de informação são uma ferramenta indispensável 

nas organizações e funcionam como suporte aos processos e operações de 

negócio. Podem ser utilizados como ferramenta de apoio à tomada de decisão, 

nomeadamente em sistemas de gestão por objectivos (MBO), ajudando a: 

 

• Estabelecer objectivos relevantes e quantificados; 

• Monitorizar resultados e performances (taxas de sucesso);  

• Enviar alertas, em alguns casos diariamente, aos gestores de cada nível da 

organização, relativamente a todas as variações entre resultados e 

objectivos pré-estabelecidos e orçamentos; 

• Organização, em todas as variações entre resultados e objectivos pré-

estabelecidos e orçamentos. 

 

      De uma forma resumida, o papel dos sistemas de informação passa por: 

 

      → Controlar o funcionamento global da organização; 

      → Coordenar as actividades de interacção entre departamentos; 
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      → Englobar os próprios sistemas locais dos departamentos e controlar os 

fluxos de informação entre estes; 

      → Contribuir para a eficiência das funções vitais da organização. 

 

 

      Existem vários tipos de sistemas de informação. Os operacionais, que 

suportam directamente operações quotidianas de uma organização, como por 

exemplo, a facturação e o controlo de existências, e que apoiam os gestores 

operacionais no acompanhamento de actividades transaccionais e elementares 

da organização. Os sistemas de informação tácticos, que suportam decisões com 

impacto no curto prazo, como são o caso do controlo orçamental e análise da 

qualidade. E por fim os sistemas de informação estratégicos, que são 

desenvolvidos para suportar as actividades de planeamento a longo prazo dos 

gestores. O seu objectivo principal é conciliar alterações no ambiente externo com 

a capacidade organizacional existente. Estes sistemas respondem 

frequentemente a questões relacionadas com o planeamento de recursos 

humanos e o planeamento de produção, entre outros. 

      Além do suporte à tomada de decisão, coordenação e controlo, os sistemas 

de informação auxiliam gestores e funcionários a analisar problemas, visualizar 

soluções e também a criar novos produtos e/ou serviços. Pode-se, então, dizer 

que um sistema de informação contém informação sobre uma organização e o 

seu ambiente. 

 
 

3.5.1 Sistemas de informação baseados em computador (SIBC): 

projecto, concepção e implementação 

 
      Os sistemas de informação (SI) podem ser manuais ou mais vulgarmente 

computadorizados ou ainda mistos. Os SI manuais utilizam tecnologia de “papel e 

lápis”, enquanto os SI computadorizados são designados por Sistema De 

Informação Baseados em Computador (SIBC). 
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      Os SIBC são sistemas de informação formais. Os dados e os procedimentos 

para reunir, armazenar, processar, disseminar e utilizar esses dados têm uma 

definição rígida. Embora os SIBC utilizem tecnologia de computador para 

transformar dados em informação com significado, existe uma distinção forte 

entre um computador e um programa de computador, por um lado, e um sistema 

de informação, por outro. 

      Os computadores e o software associado constituem a base técnica, as 

ferramentas dos sistemas de informação modernos, mas por si só não podem 

produzir a informação que uma determinada organização necessita. Conhecer 

como os computadores e programas de computador trabalham é importante no 

projecto de soluções para os problemas organizacionais, mas os computadores 

são apenas parte de um sistema de informação.  

      O recurso a um SIBC (Sistema de Informação Baseados em Computadores) 

requer uma compreensão da organização, do negócio, e das tecnologias de 

informação. 

      Os projectistas devem criar sistemas que possam processar informação num 

nível mais geral, comunicar com outras fontes de informação de dentro e de fora 

da organização e fornecer um meio eficaz de comunicação entre gestores e 

empregados. 

      Na fase de projecto de um sistema de informação deve ter-se em conta que 

este deve ser flexível, com muitas opções para manusear dados, avaliar 

informação e ajustar possíveis mudanças derivadas do crescimento individual e 

organizacional. Os SI devem também ser capazes de apoiar uma variedade de 

estilos, competências e conhecimento tanto do processo de tomada de decisão 

individual, quanto do organizacional (Seruca, 2004). 

      A concepção de um SI é uma actividade criativa e desafiante, em que se 

especifica como é que este deverá satisfazer as necessidades dos gestores. 

      Depois de concebido é preciso implementar o SI. A implementação é o 

processo de tornar o sistema operacional no âmbito organizacional, abrindo as 

portas para a utilização do sistema. 
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      Fazem parte desta fase actividades de instalação de equipamento e software, 

preparação das instalações e formação de especialistas responsáveis pelo seu 

estudo. 

 
 

3.5.2 Sistema de Informação da CIRES, S.A. 

 
      Na CIRES, S.A. qualquer utilizador dos sistemas de informação é identificado 

e, só após a verificação e confirmação do seu nível de acesso e de autorização, é 

que se considera válida a autenticação da sua identidade. O processo de 

autenticação permite assim restringir o acesso dos utilizadores aos recursos do 

sistema de informação, evitando a entrada de pessoas não autorizadas. 

      São definidos os acessos, por utilizador, às diversas funcionalidades das 

aplicações, de acordo com as suas necessidades, devendo o administrador de 

cada sistema de informação assegurar a privacidade da informação. 

      Cada utilizador tem direito à privacidade da informação localizada nas suas 

áreas pessoais, tais como a pasta pessoal no servidor de ficheiros da CIRES, 

S.A. e a sua caixa de correio.  

      Como infra-estruturas de suporte aos sistemas de informação, a CIRES, S.A. 

selecciona e utiliza produtos de elevado prestígio e com reconhecidas 

características de elevada estabilidade e segurança, principalmente ao nível do 

sistema operativo (SO). É por essa razão que os dois principais sistemas de 

informação da CIRES são suportados por duas máquinas IBM iSeries 

(conhecidos como AS 400) e mesmo todos os restantes servidores da gama Intel 

são servidores profissionais IBM xSeries. 

      Os administradores dos SI adoptam métodos e práticas no sentido de 

assegurar que os sistemas funcionam de acordo com o planeado, que têm índices 

de disponibilidade de acordo com os objectivos da CIRES e que é permitido o 

acesso à informação a todos os utilizadores autorizados e no seu local de 

trabalho. 

 

      Os três principais Sistemas de Informação são o Lotus Notes, o ERP 

(Enterprise Resource Planning) e o Máximo. 
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      O Lotus Notes é um sistema de trabalho colaborativo, concebido pela Lotus 

Software, do grupo IBM Software Group. Fornece a qualquer empresa ou 

organização uma infra-estrutura de Internet, permitindo aos grupos de trabalho 

colaborarem, partilharem informação e conhecimento, independentemente da 

localização, fronteiras geográficas ou restrições horárias. Possui um conjunto de 

aplicações nucleares, sendo as mais importantes o e-mail e a Internet, o 

calendário, a lista de tarefas, o livro de endereços, as funções de pesquisa de 

documentos e pessoas e a navegação na Internet. Para além destas aplicações 

nucleares, muitas companhias utilizam com sucesso este sistema para 

executarem aplicações de gestão de documentação e workflow. O Lotus Notes é 

um dos softwares de colaboração mais utilizados no mundo, estando traduzido 

em vários idiomas e podendo ser instalado em diversas plataformas e diversos 

sistemas operacionais, tais como o Microsoft™ Windows, Sun™ Solaris™, Linux 

(Intel™), IBM™ AIX™, zOS, OS/400 e Linux no IBM eServer zSeries™. 

      O ERP – Planeamento de Recursos da Organização - integra todas as 

funções de negócio de uma empresa, incluindo as comercial, logística e 

produção.  

      O sistema ERP, ou sistema integrado de gestão, é um sistema de software 

definido e dirigido ao negócio, que permite à empresa automatizar e integrar a 

maioria dos seus processos de negócio, produzir e aceder à informação num 

ambiente de tempo real e partilhar dados e práticas comuns através de toda a 

empresa. 

      A principal característica deste sistema é a integração da informação, inserida 

uma única vez num dos seus módulos e imediatamente disponível em todo o 

sistema, organizada de forma a poder ser utilizada em tempo real nos vários 

centros de decisão da organização, melhorando a qualidade global da 

informação. Ao interligar as várias áreas da organização, unificando-as num só 

processo de planeamento e gestão, o sistema estará a conferir a agilidade e a 

racionalidade que um mercado competitivo exige. 

      As suas funcionalidades vão muito para além de um software típico, 

concebido para cada departamento da empresa. Este tipo de sistema é 

desenvolvido partindo da perspectiva da organização como um todo, em vez da 
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organização com vários departamentos. Outro aspecto fundamental dos sistemas 

ERP é que permitem alterações nas práticas de negócio e das competências 

centrais nas organizações, bem como uma redefinição do seu ambiente externo. 

Tal como referido anteriormente este sistema de informação corre em AS 400. 

      A gestão da manutenção é suportada pelo sistema de informação, Máximo, 

que assenta em SQL Server. 

    

      O funcionamento dos Sistemas de Informação na CIRES em Estarreja é 

suportado por uma rede local (LAN), que interliga a Sala de Informática com 

diversas áreas administrativas e fabris, e por uma rede alargada (WAN), que 

interliga a Sala de Informática com o exterior, nomeadamente com as restantes 

empresas do Grupo CIRES e a Internet. 
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4 Um estudo de produtividade na linha PS1 

de produção do PVC 

 
      Neste capítulo apresentam-se os principais resultados do estudo de 

produtividade realizado numa das linhas de produção de PVC da CIRES, S.A. – a 

linha PS1. Estudar a produtividade desta linha implicou uma análise ao sistema 

de contabilização de perdas de produção implementado na CIRES, S.A., bem 

como a realização de todo um trabalho de melhoria do mesmo, que passou pelo 

desenvolvimento (pelo departamento de informática e automação) de uma nova 

base de dados. 

      Seguidamente apresentam-se as várias fases do projecto desenvolvido. 

 
 

4.1 Análise crítica do sistema de contabilização de 

perdas de produção 

 
      O actual sistema de contabilização de perdas de produção usado pela CIRES, 

S.A. permite saber a quantidade (em toneladas) que se perde em determinada 

secção da linha de produção (polimerização e secagem, por exemplo) num dia. 

Isto é, através deste sistema consegue-se saber quantas toneladas se perderam 

(ou seja, não foram produzidas relativamente ao planeado) num dia na 

polimerização e na secagem, devido a causas programadas e não programadas. 

As diferentes causas são posteriormente classificadas num dos sete tipos 

possíveis apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Tipos de causas possíveis para a ocorrência de perdas na linha de produção do PVC 

Type 1 Intrinsic losses 

Type 2 Losses due to botlenecks 

Type 3 Losses due to schedule maintenance 
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      A forma como se classificam actualmente as perdas não é a mais exacta, 

visto que as causas das perdas têm obrigatoriamente de pertencer a uma das 

classes já existentes e a classificação fica um pouco ao critério de cada operador. 

Isto impede o correcto diagnóstico para posterior eliminação das causas. Além 

disto, todo este processo de contabilização de perdas é feito de forma manual, 

recorrendo a demasiados intermediários, o que acaba por provocar atrasos na 

chegada dos documentos relativos às perdas ocorridas ao Departamento de 

Produção. Este facto contribui para o aumento da possibilidade de se cometerem 

erros na contabilização das perdas.  

      A não existência de um sistema de informação eficaz que permita identificar, 

quantificar e sobretudo imputar todas as paragens que a instalação fabril sofre, 

gera erros e torna muito pouco preciso todo o processo de contabilização das 

perdas. O ideal seria que o sistema de contabilização de perdas fosse feito num 

suporte informático, que permitisse contabilizar em unidades de tempo o que se 

perdeu em cada linha. Sendo o polimerizador o recurso gargalo a atenção deve 

estar centrada nele, pois é este recurso que dita a velocidade de produção dos 

restantes recursos (ver figura 11). 

 

 
Figura 11 - Sequência dos recursos 

Type 4 Losses due to non schedule maintenance 

Type 5 Losses due to project or study tests 

Type 6 Losses due to mix or production programming 

Type 7 Losses due to equipment failure 
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      Outro dos inconvenientes do actual sistema de contabilização de perdas é o 

facto do mesmo não permitir ao Departamento de Produção, no final de cada 

mês, saber se as toneladas do produto final perdidas foram muito significativas ou 

não. Isto não aconteceria se na folha das perdas (em toneladas) estivesse 

também informação relativa ao tempo correspondente que o reactor esteve 

parado. Há que ter ainda em consideração que sendo as perdas contabilizadas 

em toneladas, a CIRES, S.A. não consegue fazer uma comparação entre todas as 

linhas de produção, pois cada linha produz produtos diferentes e em quantidades 

diferentes.  

    
    

4.2 Análise dos tempos: comparação entre o tempo real e o 

tempo padrão 

 
      Até finais do mês de Outubro a CIRES, S.A. utilizou na contabilização de 

perdas do PS1 (linha 1 de produção de S-PVC), uma tabela de tempos de ciclo e 

produtividade correspondente ao mês de Dezembro de 2006. Em 

Setembro/Outubro de 2007 foi instalado no PS1 um sistema automatizado de 

controlo, pelo que algumas das operações se tornaram mais rápidas e outras 

foram incluídas em operações já existentes, o que ditou a necessidade de se 

definir uma nova tabela de tempos de ciclo e produtividade. Actualmente, no 

sistema de contabilização de perdas os tempos de ciclo utilizados já são os 

medidos com o novo sistema automático de controlo, sendo estes tempos os 

utilizados no presente estudo.  

      É ainda de salientar que a base de dados que está actualmente a ser utilizada 

indica o Loss Time. Este Loss Time corresponde à soma dos seguintes tempos: 

• Tempo em que o sistema se encontra em alarme de emergência; 

• Tempos ociosos (tempos em que não se está a realizar nenhuma 

operação).  

 

      A validação dos tempos nominais foi feita através de um novo sistema de 

controlo que o Departamento de Automação instalou recentemente. Todos os 
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tempos foram cronometrados através de um programa instalado nesse sistema, 

sendo agora utilizados como referência pela base de dados. 

  
 

4.2.1 Desenvolvimento de uma base de dados para apoio à 
produção 

 
      Actualmente está a ser desenvolvida na CIRES, S.A. uma base de dados em 

Lotus Notes pelo Departamento de Informática e Automação da empresa. Esta 

base de dados contém, para cada dia, o grade (tipo de produto) produzido e 

respectivo polimerizador, a duração de cada etapa ocorrida no polimerizador e o 

tempo de perda para cada reacção (ver imagem da base de dados no anexo VI). 

É esta informação que será utilizada no estudo de produtividade. 

      A polimerização envolve várias etapas desde o seu início até à sua conclusão. 

São elas o COAT (pintura interna do reactor para evitar a formação de escamas), 

o HDW (carga de água para o reactor), o VAC (vácuo ao reactor), o VC (carga de 

VCM para o interior do reactor), o PHEAT (reacção para formação do PVC), o 

DGS (recuperação do VCM), e por fim o DSC (descarga da suspensão para o 

tanque de balanceamento). Encontram-se inseridos no novo sistema de controlo 

os tempos padrão para cada uma destas etapas por grade. Assim, sempre que se 

verificam atrasos nas diferentes etapas é assinalado a cor vermelha o tempo de 

atraso e o colaborador tem de inserir a causa para esse mesmo atraso na base 

de dados. A causa a ser inserida terá de estar contida numa lista que foi 

previamente elaborada (ver anexo VI com a lista das principais causas)1. 

      Após o Departamento de Informática e Automação ter instalado um 

computador na sala de controlo do PS1, de maneira a que os operadores tenham 

acesso à base de dados desenvolvida, foi feito o acompanhamento da fase inicial 

de arranque da mesma, com o intuito de, por um lado, se conhecer melhor os 

tempos das sequências e, por outro, de ajudar os operadores na introdução dos 

dados relativos às paragens do polimerizador. Para tal foi elaborado um guia que 

                                                 
1 A elaboração desta lista foi feita no âmbito da realização deste projecto e contém as principais 
causas de paragem do polimerizador A identificação das causas foi fruto de uma investigação dos 
relatórios diários de perdas, de conversa com os colaboradores e de algum acompanhamento das 
partidas na sala de controlo 
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continha um esquema dos tempos fornecidos pela base de dados, e uma breve 

explicação sobre estes, assim como também explicava em que situações se 

deveria alimentar a base de dados colocando a causa para o atraso (ver anexo 

VII). Este guia foi colocado na sala de controlo de forma a auxiliar os operadores 

a alimentarem eficazmente a base de dados. Com o decorrer do tempo foram-se 

verificando quais as lacunas da base de dados, acrescentando-se os campos em 

falta e identificando-se os pequenos ajustes a fazer pelo departamento de 

Informática e Automação. 

      Concluiu-se, então, que era necessário alterar/acrescentar causas para os 

atrasos, tendo-se feito um novo levantamento das causas que não constavam na 

base de dados. No entanto, como nessa altura ainda existiam algumas dúvidas na 

classificação das causas, foi construída uma nova lista das causas para os 

atrasos por sequência, já com novas causas detectadas pelos operadores e que 

não constavam na lista pré-definida, e que continha também exemplos (ver anexo 

VIII). 

      Adicionalmente verificaram-se os registos diários das causas para os atrasos, 

seleccionando as que se encontravam repetidas ou mal classificadas.  

 
 

4.2.2 Novembro de 2007 a Março de 2008 

 
      Para os meses de Novembro de 2007 a Março de 2008 foi feita uma análise 

das diferenças entre o tempo padrão e o tempo real para cada sequência da 

polimerização, e que inclui todos os tipos de produtos. 

      Seguidamente apresenta-se esta análise na polimerização, para cada um dos 

meses em estudo. 
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Sequência: COAT 

 

Tabela 2 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência de COAT 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 25 25 25   

Tempo real (min) 25 32 32 31 27 42 31   

Diferença 0 7 7 6 2 17 6   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   25 25 25 25 25 25 25 

Tempo real (min)   37 34 30 20 31 36 31 

Diferença   12 9 5 -5 6 11 6 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 25 25 25   

Tempo real (min) 41 33 30 43 36 30 27   

Diferença 16 8 5 18 11 5 2   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 25   36   

Tempo real (min) 30 33 30 33 34   30   

Diferença 5 8 5 8 9   -6   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 25   36 25 

Tempo real (min) 34 43 36 40 43   27 45 

Diferença  9 18 11 15 18   -9 20 

 

 

Na sequência de COAT verifica-se que ocorre apenas uma excepção em cada 

mês, em que o valor real é inferior ao valor padrão, e nunca no mesmo grade (ver 

tabela 2).  

      Para o mês de Janeiro, em todos os grades o tempo real foi superior ao tempo 

padrão. Sendo que o S1000 registou o valor máximo, 18 minutos, para a 

diferença entre estes dois tempos. 
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Sequência: HDW 

 

Tabela 3 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência HDW 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20 21 21   

Tempo real (min) 22 21 19 21 16 21 23   

Diferença 2 1 -1 1 -4 0 2   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   20 20 20 20 21 21 21 

Tempo real (min)   26 26 21 20 23 25 22 

Diferença   6 6 1 0 2 4 1 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20 21 21   

Tempo real (min) 24 28 28 17 19 17 19   

Diferença 4 8 8 -3 -1 -4 -2   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 25 20 20   25   

Tempo real (min) 25 24 30 21 23   19   

Diferença 5 4 5 1 3   -6   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20   25 21 

Tempo real (min) 19 21 18 16 16   17 29 

Diferença  -1 1 -2 -4 -4   -8 8 

 

 

      A sequência de HDW é aquela que regista menos grades com um tempo real 

superior ao tempo padrão (ver tabela 3). 

      Na sequência de HDW, verifica-se que a menor diferença entre o tempo 

padrão e o tempo real é de 0 minutos e ocorre para o grade S1000S e S1200.  

      O mês de Março é aquele que apresenta menor número de grades com o 

tempo padrão inferior ao tempo real. 
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Sequência: VAC 

 

Tabela 4 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência VAC 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20 20 20   

Tempo real (min) 23 22 21 21 24 19 17   

Diferença 3 2 1 1 4 -1 -3   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   20 20 20 20 20 20 20 

Tempo real (min)   19 19 20 18 22 22 22 

Diferença   -1 -1 0 -2 2 2 2 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20 20 20   

Tempo real (min) 20 18 20 22 27 21 24   

Diferença 0 -2 0 2 7 1 4   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20   22   

Tempo real (min) 19 20 21 22 23   26   

Diferença -1 0 1 2 3   4   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 20 20 20 20 20   22 20 

Tempo real (min) 25 24 24 28 27   23 17 

Diferença  5 4 4 8 7   1 -3 

 

 

      No que respeita à sequência de VAC, esta apresenta diferenças entre o valor 

padrão e o valor real para todos os sete grades produzidos no mês de Novembro 

(ver tabela 4). O valor máximo desta diferença é de 4 minutos e o mínimo de 1 

minuto. No caso do grade S1200 e S1500 o tempo padrão foi superior ao real. 

      O mês de Março foi o que registou tempos reais quase sempre superiores aos 

tempos padrão. 
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Sequência: VC 

 

Tabela 5 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência VC 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 19 19 19 19 19 18 18   

Tempo real (min) 21 19 20 20 21 19 18   

Diferença 2 0 1 1 2 1 0   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   19 19 19 19 18 18 18 

Tempo real (min)   17 18 20 18 18 15 15 

Diferença   -2 -1 1 -1 0 -3 -3 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 19 19 19 19 19 18 18   

Tempo real (min) 16 18 18 19 19 17 18   

Diferença -3 -1 -1 0 0 -1 0   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 19 19 19 19 19   15   

Tempo real (min) 17 18 17 18 17   15   

Diferença -2 -1 -2 -1 -2   0   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 19 19 19 19 19   15 18 

Tempo real (min) 17 18 19 18 18   17 14 

Diferença  -2 -1 0 -1 -1   2 -4 

 

 

      A sequência de VC (ver tabela 5) apresenta valores de 1 e 2 minutos para a 

diferença entre os tempos em todos os grades com excepção dos S700 e S1500, 

em que essa diferença é nula, isto para o primeiro mês de registo. 

      Relativamente a esta sequência, VC, constatou-se que só o grade S700 

manteve um tempo real inferior ao tempo padrão para os cinco meses. 
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Sequência: PHEAT 

 

Tabela 6 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência PHEAT 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 275 270 280 325 380 360 390   

Tempo real (min) 343 359 347 348 454 420 459   

Diferença 68 89 67 23 74 60 69   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   270 280 325 380 360 390 515 

Tempo real (min)   326 339 344 455 414 425 524 

Diferença   56 59 19 75 54 35 9 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 275 270 280 325 380 360 390   

Tempo real (min) 335 319 323 344 451 397 427   

Diferença 60 49 43 19 71 37 37   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 275 270 280 325 380   425   

Tempo real (min) 335 313 329 345 456   429   

Diferença 60 43 49 20 76   4   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 275 275 280 325 380   425 515 

Tempo real (min) 329 312 328 431 452   425 518 

Diferença  54 37 48 106 72   0 3 

 

 

      A sequência PHEAT (ver tabela 6) é a única que regista diferença para todos 

os grades. É de salientar que todos os tempos reais são superiores aos tempos 

padrão. 

      No PHEAT no mês de Março todos os grades à excepção do S1500 

apresentaram valores diferentes entre o tempo padrão e o tempo real.  

      O valor máximo para esta diferença ocorreu para o mês de Março no grade 

S1000 e teve o valor de 106 minutos. 

      Esta é a pior fase, tal como se pode verificar na tabela, no entanto o 

Departamento de Produção ao elaborar a receita de produção já sabe que 

provavelmente ocorreram diferenças entre o tempo padrão e o tempo real. 
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Sequência: DGS 

 

Tabela 7 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência DGS 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 85 85 85 85 50 90 90   

Tempo real (min) 101 119 72 107 89 103 80   

Diferença 16 34 -13 22 39 13 -10   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   85 85 85 50 90 90 90 

Tempo real (min)   124 109 96 81 129 131 116 

Diferença   39 24 11 31 39 41 26 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 85 85 85 85 50 90 90   

Tempo real (min) 89 100 98 106 70 151 141   

Diferença 4 15 13 21 20 61 51   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 85 85 85 85 50   131   

Tempo real (min) 94 108 89 114 73   118   

Diferença 9 23 4 29 23   -13   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 85 85 85 85 50   131 90 

Tempo real (min) 94 97 89 119 65   147 125 

Diferença  9 12 4 34 15   16 35 

 

 

      Na sequência DGS (ver tabela 7) verifica-se que apenas três dos tempos reais 

de produção foram inferiores ao tempo padrão. E isto aconteceu para os grades 

S800 e S1500. 

      Na sequência DGS, todos os grades tiveram valores reais diferentes dos 

valores padrão.  

      No DGS, no mês de Março todos os grades apresentaram valores para o 

tempo real superiores aos valores para o tempo padrão. 
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Sequência: DSC 

 

Tabela 8 - Diferença entre o tempo padrão e o tempo real para a sequência DSC 

 NOVEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 25 25 25   

Tempo real (min) 26 30 33 35 45 23 33   

Diferença 1 5 8 10 20 -2 8   

 DEZEMBRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min)   25 25 25 28 25 25 25 

Tempo real (min)   34 38 39 20 34 36 42 

Diferença   9 13 14 -8 9 11 17 

 JANEIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 28 25 25   

Tempo real (min) 27 29 38 27 30 31 26   

Diferença 2 4 13 2 2 6 1   

 FEVEREIRO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 28   36   

Tempo real (min) 53 27 33 61 29   11   

Diferença 28 2 8 36 1   -25   

 MARÇO 

 S600 S700 S800 S1000 S1000S S1200 S1500 S2000 

Tempo padrão (min) 25 25 25 25 28   36 25 

Tempo real (min) 35 35 28 45 36   36 53 

Diferença  10 10 3 20 8   0 28 

 

 

      Na última sequência, a DSC (ver tabela 8), registaram-se valores superiores 

de tempos reais para os grades produzidos. O valor máximo foi de 36 minutos, e 

ocorreu no grade S1000 no mês de Fevereiro. O valor mínimo para a diferença 

entre o tempo padrão e o tempo real foi de 0 minutos. 

 

      Destas tabelas conclui-se que a sequência que regista com maior frequência 

tempos reais inferiores ao tempo padrão é a sequência VC, seguida da sequência 

HDW. Ao contrário destas sequências as sequências PHEAT, DGS e DSC 

registam frequentemente valores superiores para o tempo real face ao tempo 

padrão.   
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4.2.3 Abril a Maio 

 
      Em Abril a base de dados desenvolvida estava finalmente a funcionar 

correctamente, conseguindo-se utilizar a informação recolhida pela mesma para 

calcular as diferenças entre os tempos padrão e os tempos reais das várias 

etapas do processo de polimerização. Seguidamente apresentam-se os 

resultados relativos aos meses de Abril e de Maio. 

 

 

Abril de 2008 

 

      Os dados que seguidamente são apresentados foram calculados tendo por 

base a tabela CYCLE TIME AND PRODUCTIVITIES FOR PS1 de Outubro de 

2007.  

 

Tabela 9 . CYCLE TIME AND PRODUCTIVITIES FOR PS 1 

  PS1 

  S-600 S-700 S-800 S-950 S-1000 S-1000S S-1200 S-1500 S-2000 

COAT   0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 

HDW   0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:21 0:21 0:21 

VAC   0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 

VC   0:19 0:19 0:19 0:19 0:19 0:19 0:18 0:18 0:18 

Sub-total   1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 1:24 

PHEAT (+SHEAT) 4:35 4:30 4:40 6:20 5:25 6:20 6:00 6:30 8:35 

DGS   1:25 1:25 1:25 0:50 1:25 0:50 1:30 1:30 1:30 

DSC (+REP+WASH) 0:25 0:25 0:25 0:28 0:25 0:28 0:25 0:25 0:25 

Sub-total   01:50 01:50 01:50 01:18 01:50 01:18 01:55 01:55 01:55 

TOTAL (hh:mm) 07:49 07:44 07:54 09:02 08:39 09:02 09:19 09:49 11:54 

TOTAL (centésimos) 7,82 7,73 7,90 9,03 8,65 9,03 9,32 9,82 11,90 

VCM (ton/batch)   14,0 14,0 14,0 14,4 14,0 14,4 11,9 11,9 11,0 

Conversion (%) 84,3 86,5 88,2 91,2 85,1 91,2 76,7 87,7 80,9 

PVC/batch   11,8  12,1  12,3  13,1  11,9  13,1  9,1  10,4  8,9  

Productivity 
(ton/h)   1,51 1,57 1,56 1,45 1,38 1,45 0,98 1,06 0,75 

 

 

      No mês de Abril verificou-se que a duração de todas as etapas à excepção do 

VC foram superiores aos tempos de ciclo pré-estabelecidos. Na tabela 10 estão 
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registados a vermelho as etapas e os grades para os quais ocorreram atrasos; a 

verde são as durações inferiores aos tempos de ciclo.  

 

 

Tabela 10 - Duração das diferentes sequências para os grades produzidos 

 
COAT 
(min) 

HDW 
(min) 

VAC 
(min) VC (min) 

PHEAT 
(min) 

DGS 
(min) 

DSC 
(min) 

S600 33 23 21 17 335 112 166 

S700 36 24 22 18 315 112 140 

S800 32 25 22 18 327 100 193 

S1000 38 22 24 18 378 123 344 

S1000S 38 18 26 18 450 82 116 

S1200 30 20 21 17 397 153 100 

S1500 28 18 23 17 430 150 124 

S2000 45 29 17 14 518 125 259 

 

 

      A análise da tabela permite retirar as seguintes conclusões: 

 

- As sequências COAT, PHEAT, DGS, DSC registaram atraso para todos os 

grades. 

- A sequência de VC não registou nenhum atraso em nenhum grade. 

- A sequência de VAC apenas não registou atraso para o grade S2000. 

- A sequência de HDW registou atraso em 5 grades, S600, S700, S800, 

S1000, S2000, sendo que nos restantes grades, S1000S, S1200 e S1500 a 

sequência registou um tempo inferior ao tabelado. 

 

 

      Em média os atrasos registados foram de: 

      COAT – regista uma média de atraso de 10 minutos; 

      HDW – regista uma média de atraso de 4,4 minutos; 

      VAC – regista uma média de atraso de 2,7 minutos; 

      PHEAT – regista uma média de atraso de 44,4 minutos; 

      DGS – regista uma média de atraso de 37,1 minutos; 

      DSC – regista uma média de atraso de 161,5 minutos. 
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      As causas mais frequentes para estes atrasos estão representadas na tabela 

11. 

 

Tabela 11 - Causas mais frequentes para os atrasos 

 
COAT HDW VAC VC 

sobreposição de tarefas 
sobreposição de 
tarefas sobreposição de tarefas sobreposição de tarefas 

sobreposição COAT sobreposição de HDW outras outras 

outras outras     

        

        

        

PHEAT DGS DSC 

tempo extra de 
polimerização sobreposição de tarefas acumulação de escamas 

outras sobreposição DGS PS1 tanque não disponível 

  DGS lento falta de DW 

  recuperações interrompidas a pedido do PS2 sobreposição DSC 

  outras sobreposição de tarefas 

    outras 

 
 

      No fim do mês de Abril foi feito um novo levantamento das causas que não 

constavam na lista pré-definida, tendo sido adicionadas novas causas à lista. As 

causas detectadas e posteriormente adicionadas foram as seguintes: 

 

- Troca de turno – COAT 

- Carregou uma solução TT – HDW 

- Lavagem de tina e tubagem, mudança de chapa para descarga (TK2) – DGS 

- Aguardou resultados do laboratório – DSC 

- Tempo insuficiente para completar a descarga – DSC 

 

 

Maio de 2008 

 

      Em Maio o tempo de vácuo foi reduzido, pois as válvulas manuais foram 

substituídas por válvulas automáticas ficando esta sequência mais rápida. Por 

esse motivo foi alterada a tabela de CYCLE TIME AND PRODUCTIVITIES FOR 

PS1 (ver tabela 12). 
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Tabela 12 - CYCLE TIME AND PRODUCTIVITIES FOR PS1 

  PS1 

  S-600 S-700 S-800 S-950 S-1000 S-1000S S-1200 S-1500 S-2000 

COAT   0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 

HDW   0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:21 0:21 0:21 

VAC   0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 

VC   0:19 0:19 0:19 0:19 0:19 0:19 0:18 0:18 0:18 

Sub-total   1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 

PHEAT (+SHEAT) 4:35 4:30 4:40 6:20 5:25 6:20 6:00 6:30 8:35 

DGS   1:25 1:25 1:25 0:50 1:25 0:50 1:30 1:30 1:30 

DSC (+REP+WASH) 0:25 0:25 0:25 0:28 0:25 0:28 0:25 0:25 0:25 

Sub-total   01:50 01:50 01:50 01:18 01:50 01:18 01:55 01:55 01:55 

TOTAL (hh:mm) 07:37 07:32 07:42 08:50 08:27 08:50 09:07 09:37 11:42 

TOTAL (centésimos) 7,62 7,53 7,70 8,83 8,45 8,83 9,12 9,62 11,70 

VCM (ton/batch)   14,0 14,0 14,0 14,4 14,0 14,4 11,9 11,9 11,0 

Conversion (%) 84,3 86,5 88,2 91,2 85,1 91,2 76,7 87,7 80,9 

PVC/batch   11,8  12,1  12,3  13,1  11,9  13,1  9,1  10,4  8,9  

Productivity 
(ton/h)   1,55 1,61 1,60 1,49 1,41 1,49 1,00 1,09 0,76 

 

      No mês de Maio verificou-se que a duração de quase todas as etapas foram 

superiores aos tempos de ciclo pré-estabelecidos. Na tabela 13 estão registados 

a vermelho as etapas e os grades para os quais ocorreram atrasos; a verde são 

as durações inferiores aos tempos de ciclo.  

 
 
Tabela 13 - Duração das diferentes sequências para os grades produzidos 

  
COAT 
(min) 

HDW 
(min) 

VAC 
(min) VC (min) 

PHEAT 
(min) 

DGS 
(min) 

DSC 
(min) 

S600               

S700 37 21 9 24 307 189 27 

S800 23 14 8 22 336 224 36 

S1000 41 63 8 23 494 166 42 

S1000S               

S1200               

S1500 31 23 9 19 429 186 52 

S2000        

 

 

      Da análise da tabela 13 podem retirar-se as seguintes conclusões: 

 

- A sequência de VC ao contrário do mês de Abril registou atraso para quase 

todos os grades. 
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- A sequência de VAC não registou atraso para o grade S800 e S1000. 

- A sequência de HDW registou atraso em 3 dos grades produzidos neste 

mês, S700, S1000 e S1500, sendo que no grade, S800 a sequência registou 

um tempo inferior ao tabelado. 

 

      Em média os atrasos registados foram de: 

COAT – regista uma média de atraso de 11,3 minutos; 

HDW – regista uma média de atraso de 12,75 minutos; 

VAC – regista uma média de atraso de 101,3 minutos; 

VC – regista uma média de atraso de 5 minutos; 

PHEAT – regista uma média de atraso de 73 minutos; 

      DGS – regista uma média de atraso de 74 minutos; 

      DSC – regista uma média de atraso de 53,5 minutos. 

 

 

      As causas mais frequentes para estes atrasos estão representadas na tabela 

14. 

 
Tabela 14 - Causas mais frequentes para os atrasos para o mês de Maio 

COAT HDW VAC VC 

sobreposição de 
tarefas sobreposição de tarefas sobreposição de tarefas sobreposição de tarefas 

outras falha de equipamento falha de equipamento leituras 

  outras outras outras 

        

        

        

PHEAT DGS DSC 

tempo extra de 
polimerização sobreposição de tarefas aguardou resultados de laboratório 

  sobreposição DGS PS1 tanque não disponível 

  DGS lento falta de DW 

  
recuperações interrompidas a 
pedido do PS2 sobreposição DSC 

  outras sobreposição de tarefas 

  falha de equipamento outras 

 

 

Após análise das tabelas anteriores constata-se que não existe uniformidade 

ao longo dos meses, relativamente aos atrasos para as diferentes sequências. 
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Esta falta de uniformidade deve-se à ocorrência de problemas pontuais com os 

equipamentos da linha de produção. No entanto as causas mais frequentes 

tendem a manter-se. 

 

 

      O tempo de perdas diárias para cada grade produzido diariamente foi 

registado, tendo-se concluído que o S700 apresenta valores muito elevados de 

perda e que estas ocorrem essencialmente nas últimas três sequências. De 

seguida apresentam-se as tabelas de perda, em tempo, do dia 19 de Abril a 19 de 

Maio. 

 

 

Tabela 15 - Registo de perdas diárias por grade para o mês de Abril 
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Tabela 16 - Registo de perdas diárias por grade para o mês de Maio 

 

 

 

 
 

4.3 Cálculo de indicadores de produtividade 

 
      Relativamente ao número de indicadores adequados para integrar um sistema 

de medição de desempenho, Rafaeli e Müller (2007) sugerem que nenhuma 

pessoa deveria controlar mais do que cinco indicadores. De fato, a observação de 

um pequeno número de indicadores críticos costuma ser mais benéfica do que o 

controle de um grande número de resultados periféricos. 

      Relativamente a todos os indicadores de produtividade apresentados no 

capítulo 3, foram seleccionados os mais adequados para atingir o objectivo do 

estudo, isto é, a contabilização em tempo das perdas de produtividade: o 

Indicador de Tempo Operacional (ITO) e o Rácio de Eficácia do Processo (REP).  

      Os indicadores seleccionados devem dar ao departamento de produção uma 

orientação para uma acção de melhoria. Devem medir um facto relacionado com 

as actividades da organização e não situações triviais ou ocasionais. Contribuiu 

também para a escolha destes indicadores o facto de serem de fácil 
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levantamento, uma vez que serão posteriormente calculados pela base de dados, 

a sua não ambiguidade, e por serem de comparação e compreensão acessível. 

 

      Seguidamente apresentam-se, então, os indicadores seleccionados: 

 

      Indicador de tempo operacional disponível (Rosa, 2006) 

● 100×
−

=
DisponívelTotalTempo

ParagensTotalTempoDisponívelTotalTempo
ITO  

 

      Rácio de eficácia do processo (Rosa, 2006) 

● 
( )esperadetemposincluindodisponíveltotalTempo

efectivoloperacionaTempo
REP =  

 

       

      Para o cálculo do Rácio de Eficácia do Processo, o tempo total disponível foi o 

tempo total disponível para cada grade. Na tabela 17 pode-se ver o valor do rácio 

para todos os grades produzidos entre os meses de Novembro de 2007 e Março 

de 2008.  

 

Tabela 17 - Valores do Rácio de Eficácia do Processo para os meses entre Novembro de 2007 e Março 
de 2008 
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      O gráfico 1 mostra a evolução do Rácio de Eficácia do Processo produtivo 

de cada grade para os meses de Novembro de 2007 a Março de 2008, 

verificando-se uma grande diferença entre todos eles. 

 

Gráfico 1 - Evolução do rácio de eficácia do processo produtivo para os vários grades entre Novembro 
de 2007 e Março de 2008 

Rácio de Eficácia do Processo
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Janeiro

Fevereiro

Março

 

 

      Ao analisar os valores do rácio de eficácia do processo, verifica-se que para 

todos os grades produzidos nos meses em análise acima referidos, o valor do 

REP é superior a 1 (um). Isto significa que o tempo operacional efectivo é superior 

ao tempo operacional disponível para cada grade. Ou seja o processo produtivo 

não está a decorrer com a eficácia desejada, o que gera atrasos. 

 

 

      No que diz respeito ao ITO (Indicador de Tempo Operacional), a análise da 

tabela 18 e do gráfico 8 permite concluir que houve uma diminuição deste 

indicador para todos os reactores do mês de Novembro para o mês de Dezembro. 

Já em Janeiro verificou-se um aumento no valor do indicador para os reactores 1, 

2, 3 e 5, mantendo-se a tendência de diminuição nos reactores 4 e 6. 
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Tabela 18 - Valores do ITO para os seis reactores 

 

  
Reactor 

1 
Reactor 

2 
Reactor 

3 
Reactor 

4 
Reactor 

5 
Reactor 

6 

Novembro 83,22% 85,03% 81,51% 82,50% 82,25% 81,88% 

Dezembro 77,29% 79,00% 81,01% 80,49% 80,82% 81,09% 

Janeiro 82,13% 85,86% 81,03% 79,92% 81,74% 79,66% 

Fevereiro 61,64% 62,87% 77,10% 76,83% 78,23% 76,61% 

Março 67,64% 71,79% 79,59% 79,65% 79,73% 83,73% 

 
 

Gráfico 2 - Evolução do ITO entre os meses de Novembro de 2007 e Março de 2008 para os seis 
reactores do PS1 
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      O reactor 1 registou um valor máximo de 83,22%, no mês de Novembro e um 

valor mínimo de 61,64% no mês de Fevereiro, o que significa que o reactor 1 no 

mês de Fevereiro teve apenas 61,64% do seu tempo disponível operacional. 

      O reactor 2 teve o seu valor mínimo para o ITO também em Fevereiro. 

      Fazendo uma análise mensal constata-se que foi em Fevereiro que o 

indicador ITO registou valores mais baixos para os seis reactores; no entanto, no 

mês de Março conseguiu-se recuperar. Isto deve-se ao facto de que em Fevereiro 

surgiram encravamentos na linha de produção PS1. 
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4.4 Identificação dos pontos críticos ao nível da 

produtividade e proposta de acções de melhoria 

  
      Do estudo realizado concluiu-se que o grade S700 é aquele que regista maior 

tempo de perda diária, contrariamente aos grades S1000S e S1200 que são os 

que registam menor número de perdas diárias. Este estudo permitiu ainda 

concluir que os pontos críticos da polimerização ocorrem no VC, PHEAT, DGS e 

DSC. Na tabela 19 está representada a percentagem de causas que motivam os 

atrasos, por sequência. Ou seja verifica-se que de todas as ocorrências 

registadas pela base de dados, 9,80% dizem respeito à sequência COAT, 4,64% 

ocorrem na sequência HDW, 3,44% no VAC, 14,83% ocorrem na sequência de 

VC, 20,66% dizem respeito à sequência PHEAT, 29,14% ocorrem na sequência 

DGS e os restantes 17,35% na sequência DSC. Na correspondente tabela pode 

ver-se também dentro de cada sequência qual a percentagem das ocorrências 

para os respectivos atrasos. 
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Tabela 19 - Percentagem das causas para os atrasos 

COAT 9,80% 

manutenção  1,35% 

Outras 64,86% 

sobreposição COAT 2,70% 

sobreposição de tarefas 29,73% 

HDW 4,64% 

Outras 51,43% 

sobreposição de tarefas 37,14% 

sobreposição HDW 8,57% 

VAC 3,44% 

falha de equipamento 30,77% 

Outras 34,62% 

sobreposição de tarefas 30,77% 

sobreposição VAC 3,85% 

VC 14,83% 

falha de energia eléctrica 0,89% 

Outras 58,04% 

sobreposição de tarefas 40,18% 

sobreposição VC 0,89% 

PHEAT 20,66% 

sobreposição de tarefas 0,64% 

sobreposição PHEAT 2,56% 

tempo extra de polimerização 96,79% 

DGS 29,14% 

DGS lento 55,45% 

falha de equipamento PS1 3,64% 

Outras 2,73% 
recuperações interrompidas a pedido 
PS2 1,82% 

sobreposição DGS PS1 35,91% 

DSC 17,35% 

acumulação de escamas 0,76% 

falha de equipamento 3,05% 

mudança de grade 1,53% 

Outras 39,69% 

sobreposição de tarefas 16,79% 

sobreposição DSC 14,50% 

tanque não disponível 22,14% 

 

Conclui-se que a base de dados regista a maior percentagem de ocorrências, 

29,14%, na sequência DGS. Contrariamente ao que acontece na sequência VAC, 

visto que apenas 3,44% das causas acontecem no VAC. 

      Tal como visto anteriormente, são as últimas três sequências as geradoras 

dos maiores atrasos e consequente perdas de produção.  

      Na tabela 19 pode-se ver também dentro de cada sequência quais os tipos de 

causas mais frequentes. Constata-se que a ocorrência “Outras” é a registada pela 
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base de dados com mais frequência. Esta ocorrência é seleccionada pelos 

operadores quando existe falta de informação para preencher a base de dados. 

 

      Com base nos resultados obtidos sugere-se a implantação de acções de 

melhoria com vista a diminuir os atrasos nas sequências e consequentes perdas 

de produção. 

      Essas acções de melhoria passam por abordar os operadores, e transmitir-

lhes a ideia de que é essencial evitar tempos ociosos, o que por no período de 

refeições nunca irem os três operadores ao mesmo tempo, pois nesse período de 

tempo existem sequências que ficam suspensas, originando atrasos. Por outro 

lado, não deveriam ser deixados trabalhos pendentes para o fim do turno para 

que esta troca seja mais rápida.  

      Durante as operações que os operadores tenham de realizar no exterior da 

sala de controlo, estes deveriam fazer-se acompanhar por um telefone portátil 

para que assim que a operação esteja completa este dê o “OK” para que na sala 

de controlo iniciem a sequência seguinte. Desta forma a base de dados não fica a 

aguardar o tempo que o operador demora a regressar e a iniciar a próxima 

sequência. 

      Relativamente ao recurso gargalo, deve-se tirar a máxima capacidade deste, 

pelo que se sugere a aplicação das seguintes medidas de melhoria: evitar que 

este recurso gargalo (polimerizador) fique parado durante as mudanças de turno; 

garantir que os processos de polimerização, e posteriores a ele, decorram sempre 

dentro das especificações; focalizar esforços de manutenção preventiva e dar 

prioridade na manutenção correctiva no polimerizador; programar o recurso para 

que este produza os grades mais lucrativos para a empresa; programar o recurso 

de forma a ocupar, da melhor maneira possível, o seu tempo disponível, levando-

se sempre em consideração os prazos de entrega dos pedidos.  

 

 

 

 

 



Linha de Produção de PVC – Um Estudo de Produtividade 

 76
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5 Conclusões e proposta de trabalho futuro 
 
      Os níveis actuais de competitividade entre as organizações levam a que haja 

por parte destas uma grande preocupação com os resultados que consigam 

alcançar. O desempenho final da organização deve ser avaliado com o intuito de 

se conseguirem melhorias no todo. 

      Para tal este trabalho procurou levantar evidências que pudessem reflectir o 

objectivo deste estágio, que foi o de realizar um estudo de produtividade 

exploratório no, e identificar as causas de perdas de produção. 

      Em geral, em empresas como a CIRES, S.A., onde a produção em altos 

volumes é um factor de competitividade, a análise das perdas de produção é 

fundamental para que se possa actuar preventivamente na confiabilidade de 

equipamentos e processos. 

      Sendo assim, torna-se fundamental para uma empresa desta indústria saber 

identificar onde é que o seu processo produtivo pode ser optimizado de forma a, 

sistematicamente, reduzir as perdas. 

      Assim, este trabalho pode servir de guia para futuras acções de intervenção 

na medição de desempenho.  

      No fim deste projecto, concluiu-se que a medição da produtividade não é 

propriamente consensual. Pois consoante se considere um input em particular 

(produtividade parcial) ou um conjunto de inputs (produtividade multi-factorial), 

surgem diferentes formas de medir este conceito (Biscaya et al., 2002). Desta 

forma, a escolha entre as diferentes medidas de produtividade irá depender dos 

objectivos propostos, bem como da informação existente. 

      Com base no projecto realizado foram apresentados ao longo deste trabalho 

alguns indicadores de produtividade. Foi também construída uma base de dados 

para recolha de tempos e causas para atrasos. 

      Com base na informação obtida, deve-se avançar para a sugestão e 

implementação de algumas medidas para minimizar as paragens e as suas 

causas. Em termos gerais as medidas propostas podem passar por: 
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• Alteração de procedimentos relativos à manutenção preventiva dos 

equipamentos; 

• Sensibilização das áreas de produção para os problemas mais comuns 

relacionados com os equipamentos em causa; 

• Manter o tratamento dos dados de paragens, avarias e reparações dos 

equipamentos por forma a seguir a implementação das medidas propostas; 

• Devem-se realizar campanhas de sensibilização que passem pela 

comunicação aos respectivos responsáveis directos, e envio a todos os 

colaboradores de um panfleto informativo com as melhores práticas a ter no 

normal uso dos equipamentos. 

 

 

      A finalizar é de referir que futuramente a base de dados deve calcular, com os 

dados recolhidos, os indicadores de produtividade, elaborando assim relatórios de 

forma automática. Assim sendo seria também interessante disponibilizar a 

informação mais relevante dos relatórios na sala de controlo do PS1 de forma a 

dar algum feedback aos operadores. Procede-se a uma proposta para a inserção 

de novos indicadores de produtividade, tendo como objectivo a mensuração de 

cada factor competitivo considerado no plano estratégico da empresa. 
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Anexo I: Lista de responsabilidades do Departamento de 
Produção 

 
 

� Elaborar e assegurar o cumprimento do Programa de Produção. 

� Assegurar a obtenção dos níveis de qualidade definidos e custos 

planeados, de acordo com as especificações e procedimentos aprovados. 

� Garantir a actualização e cumprimento dos Manuais de Operação das 

instalações produtivas e de outros documentos específicos da Direcção de 

Produção. 

� Assegurar o cumprimento dos planos de controlo dos processos de fabrico. 

� Assegurar o registo dos processos de produção e das não conformidades 

detectadas. 

� Coordenar e garantir a implementação das acções correctivas e preventivas 

nas áreas da sua responsabilidade. 

� Identificar as necessidades de formação nas áreas da sua 

responsabilidade. 

� Colaborar na definição e implementação dos projectos de desenvolvimento, 

de alteração da instalação ou outros nas áreas produtivas. 

� Apoiar a qualificação e avaliação periódica dos fornecedores de VCM e 

agentes. 

� Assegurar o planeamento das operações e actividades associadas aos 

impactes ambientais significativos, com o objectivo de minimizar os seus 

efeitos. 

� Assegurar o registo das não conformidades detectadas. 

� Colaborar na identificação das necessidades de formação dos 

colaboradores da DP. 

� Assegurar o tratamento químico dos circuitos de água da DP. 

� Elaborar ou apoiar a elaboração de estudos técnicos tendo em vista a 

melhoria da performance das instalações da produção. 

� Elaborar e analisar os indicadores de desempenho da Embalagem e 

Expedições (EE), propondo soluções para os desvios detectados.  

 



� Elaborar o planeamento da embalagem das resinas de PVC fabricadas, a 

partir da relação de entregas pendentes e previstas emitidas pela Direcção 

Administrativa e Financeira (DAF). 

� Assegurar a gestão do stock de produto acabado, de modo a adequar os 

tipos de embalagem aos requisitos dos clientes. 

� Assegurar a correcta expedição das resinas de PVC embaladas, após a 

respectiva aprovação. 

� Assegurar a identificação e marcação dos produtos fabricados. 

� Assegurar o cumprimento do plano de amostragem definido para as resinas 

de PVC embaladas. 

� Assegurar o controlo do processo de embalagem e expedição do produto 

acabado. 

� Assegurar o registo dos processos de embalagem e expedição e das não 

conformidades detectadas. 

� Assegurar a segregação e identificação dos produtos fabricados detectados 

como não conformes. 

� Coordenar o processo de aprovação dos materiais de embalagem. 

� Assegurar a recepção qualitativa dos materiais de embalagem, e a sua 

aprovação final. 

� Efectuar a gestão dos materiais de embalagem armazenados na EE, e 

controlar a evolução dos respectivos stocks. 

� Assegurar o tratamento das reclamações de clientes, quanto a deficiências 

de embalagem ou de expedição. 

� Implementar as acções correctivas e preventivas na EE. 

� Identificar as necessidades de formação na área da sua responsabilidade. 

� Elaborar os Manuais de Operação e outros documentos específicos da EE. 

� Transmitir as regras de manuseamento e separação dos resíduos gerados 

na EE aos Operadores do prestador de serviços de embalagem e 

expedições, bem como acompanhar e controlar essas operações. 

 
 
 
 



Anexo II: Produtos feitos com PVC 
 

 

● produtos médico hospitalares: embalagens para medicamentos, bolsas de 

sangue, tubos para transfusão e hemodiálise, artigos cirúrgicos, além de pisos 

de salas onde é indispensável o alto índice de higiene; 

● janelas: oferecem excelente resistência às mudanças de clima e à passagem 

dos anos, mesmo em ambientes corrosivos (por exemplo, beira-mar), em áreas 

rurais ou urbanas; 

● pisos e revestimentos de paredes: peças decorativas, resistentes e 

facilmente laváveis;   

 ● brinquedos e artigos infláveis: bolas, bóias, colchões e barcos, etc. 

● artigos escolares: facilmente moldados, têm grande variedade de aspectos e 

baixo custo; 

● embalagens: usadas para acondicionar alimentos, protegendo-os contra a 

humidade e bactérias. Estas embalagens são impermeáveis ao oxigénio e ao 

vapor, dispensando, assim, o uso de conservantes, preservando o aroma; 

● tecidos espalmados decorativos e técnicos: usados principalmente para 

móveis, vestuários, malas e bolsas; 

● garrafas para água mineral: leves e transparentes; 

● estruturas de computadores: assim como peças técnicas destinadas à 

indústria electrónica; 

● automóveis: aplicado a revestimento de interiores devido à sua facilidade de 

moldagem e de manutenção; 

● tubos e conexões: utilizados na canalização de água (potável ou não) e 

esgotos, pois são resistentes e facilmente transportados e manipulados graças 

ao seu baixo peso. No caso da água potável evita contaminações externas e 

previne perdas por vazamento, devido à fácil e eficiente soldagem entre os 

tubos e as conexões. Também são muito utilizados em sistemas de irrigação, 

de redes subterrâneas e de superfícies a tubulações e filtros para poços 

profundos e minas, além de redes de drenagem agrícolas e de estradas; 

● mangueiras: são flexíveis, transparentes e coloridas; 

● laminados: utilizados para embelezar e melhorar painéis de madeira e metal. 

Resistem bem ao tempo, aos raios ultravioletas, à corrosão e à abrasão; 



● frascos para acondicionar cosméticos e produtos domésticos: por sua 

impermeabilidade e resistência a produtos químicos e óptima relação custo 

benefícios na hora da troca de moldes, além de facilitar o design; 

● móveis de jardim: têm grande resistência às variações climáticas e são de 

fácil manutenção. 

 

 

Figura 12 – Percentagem dos diferentes produtos produzidos com PVC 

 

 

      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III : Processo produtivo do S-PVC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV : Processo produtivo do E-PVC 
 

 

 

 
 
 
 
 



Anexo V: Resinas do tipo E-PVC e S-PVC 
 

 

► VICIR E 1570P 

 

Descrição 

 VICIR E 1570P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em emulsão e destinado à produção de plastisóis e organosóis. 

 

Aplicações 

Devido às suas propriedades especiais, a resina VICIR E 1570P é excelente para 

o fabrico de artigos expandidos, nomeadamente em couro sintético e 

revestimentos de papel de parede. É também indicada para camadas compactas 

com alto teor de plastificante. 

 

Propriedades 

Com a resina VICIR E 1570P obtêm-se plastisóis de média-alta viscosidade, com 

elevada pseudoplasticidade, possuindo excelente capacidade de expansão 

química. 

Devido às suas características reológicas, o plastisol é de fácil aplicação em 

processos de alta velocidade. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR E 1570P é embalada em sacos de papel multifolhas, com o peso 

líquido de 25 kg. Os sacos devem ser transportados e armazenados em meio 

seco e à temperatura ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação CIRES “Ficha de Dados de Segurança 

– Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 



► VICIR E 1270P 

 

Descrição 

VICIR E 1270P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em emulsão e destinado à produção de plastisóis e organosóis. 

 

Aplicações 

A resina VICIR E 1270P é particularmente indicada para a produção de telas de 

impermeabilização, em rotomoldação no fabrico de bolas, bóias e brinquedos e na 

produção de bases de alcatifas. É ainda indicada a sua utilização na produção de 

camadas compactas em couro artificial. 

 

Propriedades 

Com a resina VICIR E 1270P obtêm-se plastisóis de baixa viscosidade, com um 

comportamento reológico ligeiramente dilatante, na zona das médias velocidades 

de corte, o que proporciona uma fácil eliminação das linhas de fluxo que 

eventualmente ocorram.  

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR E 1270P é embalada em sacos de papel multifolhas, com o peso 

líquido de 25 kg. Os sacos devem ser transportados e armazenados em meio 

seco e à temperatura ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação CIRES “Ficha de Segurança – Resinas 

de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

 

 



► VICIR E 1271P 

 

Descrição 

VICIR E 1271P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em emulsão e destinado à produção de plastisóis e organosóis. 

 

Aplicações 

A resina VICIR E 1271P é particularmente indicada para o fabrico de pavimentos, 

papel de parede, artigos de mobiliário, interior de veículos automóveis, vestuário, 

calçado e outros produtos endutados. 

A mistura com a resina VICIR E 1970P permite aumentar a viscosidade do 

plastisol, reduzindo a penetração no suporte, evitando deste modo a utilização de 

agentes espessantes. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR E 1271P é embalada em sacos de papel multifolhas, com o peso 

líquido de 25 kg. Os sacos devem ser transportados e armazenados em meio 

seco e à temperatura ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação CIRES “Ficha de Segurança – Resinas 

de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► VICIR E 1280P 

 

Descrição 

VICIR E 1280P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em emulsão e destinado à produção de plastisóis e organosóis. 

 

Aplicações 

Devido ao seu elevado peso molecular, a resina VICIR E 1280P é indicada para o 

fabrico de artigos compactos que requerem boas propriedades mecânicas. 

 

Propriedades 

A resina VICIR E 1280P caracteriza-se pelo seu elevado peso molecular 

permitindo obter produtos com bom acabamento mate e uma boa estabilidade 

térmica. 

Com a resina VICIR E 1280P obtêm-se plastisóis de baixa viscosidade, com um 

comportamento reológico pseudoplástico, permitindo a sua aplicação em 

formulações pouco plastificadas ou com elevados teores de carga. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR E 1280P é embalada em sacos de papel multifolhas, com o peso 

líquido de 25 kg. Os sacos devem ser transportados e armazenados em meio 

seco e à temperatura ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação CIRES “Ficha de Segurança – Resinas 

de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

 

 



► VICIR E 1970P 

 

Descrição 

VICIR E 1970P é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em emulsão e destinado à produção de plastisóis e organosóis. 

 

Aplicações 

Devido às suas propriedades especiais, a resina VICIR E 1970P é excelente para 

o fabrico de artigos expandidos, particularmente na produção de couro sintético 

flexível. 

É igualmente apropriada para a produção de cintas transportadoras e plastisóis 

para automóveis. 

 

Propriedades 

Com a resina VICIR E 1970P obtêm-se plastisóis de alta viscosidade, com 

elevada pseudoplasticidade, possuindo excelente capacidade de expansão 

química. 

A sua viscosidade elevada reduz consideravelmente a possibilidade de 

penetração no suporte, mesmo dez malhas abertas, evitando deste modo a 

utilização de agentes espessantes. Devido às suas características reológicas, o 

plastisol é de fácil aplicação em processos de alta velocidade 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR E 1970P é embalada em sacos de papel multifolhas, com o peso 

líquido de 25 kg. Os sacos devem ser transportados e armazenados em meio 

seco e à temperatura ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação CIRES “Ficha de Segurança – Resinas 

de PVC” da CIRES. 

 

 



► VICIR S 600 

 

Descrição 

VICIR S 600 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 600 é a resina recomendada para a moldação por injecção de peças 

rígidas, chapa calandrada ou extrudida e fabrico de garrafas. 

Devido ao baixo teor de olhos de peixe, esta resina é particularmente indicada 

para cosmética, fabrico de produtos transparentes, tais como chapa para 

termoformação, e garrafas ou outras embalagens decorativas e alimentares. 

A resina VICIR S 600 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

Propriedades 

VICIR S 600 é uma resina de baixo-médio peso molecular, com alta densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido, boa 

estabilidade térmica intrínseca e com muito boas propriedades de gelificação. 

VICIR S 600 é indicada para inúmeras aplicações onde se pretendam facilidade 

de processamento, boa cor inicial e/ou excelente transparência. 

A distribuição granulométrica estreita, baixo teor de finos e tamanho médio dos 

grãos desta resina potenciam boas propriedades de escoamento. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 600 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a granel, 

em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. O 

produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

 

 



Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 700 

 

Descrição 

VICIR S 700 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 700 é a resina recomendada para o fabrico de produtos rígidos, 

transparentes ou opacos, tais como garrafas, chapa calandrada ou extrudida, 

extrusão de perfis e artigos injectados. Devido ao baixo teor de olhos de peixe, 

esta resina é particularmente indicada para o fabrico de produtos transparentes, 

tais como chapa para termoformação, e garrafas ou outras embalagens 

decorativas e alimentares. 

A resina VICIR S 700 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

Propriedades 

VICIR S 700 é uma resina de baixo-médio peso molecular, com alta densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido, boa 

estabilidade térmica intrínseca e com muito boas propriedades de gelificação. 

VICIR S 700 é indicada para inúmeras aplicações onde se pretende facilidade de 

processamento, boa cor inicial ou excelente transparência. 

A distribuição granulométrica estreita, baixo teor de finos e tamanho médio dos 

grãos desta resina potenciam boas propriedades de escoamento. 



O seu peso molecular baixo-médio confere ao produto final acrescida resistência 

mecânica. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 700 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a granel, 

em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. O 

produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 800 

 

Descrição 

VICIR S 800 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 800 é a resina recomendada para o fabrico de produtos rígidos, tais 

como extrusão de filme, perfis complexos, tubos eléctricos e corrugados. 

VICIR S 800 é também particularmente indicada para a moldação por injecção de 

acessórios de tubagem e fabrico de chapa calandrada. 

A resina VICIR S 800 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

 

 



    Propriedades 

   VICIR S 800 é uma resina de médio peso molecular, com alta densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido, boa 

estabilidade térmica intrínseca e com muito boas propriedades de gelificação. 

VICIR S 800 é indicada para aplicações onde se pretenda boa cor inicial ou 

excelente transparência. 

A distribuição granulométrica estreita, baixo teor de finos e tamanho médio dos 

grãos desta resina permitem boas propriedades de escoamento. 

A sua característica de médio peso molecular, confere aos produtos finais alta 

resistência mecânica. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 800 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a granel, 

em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. O 

produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 950 

 

Descrição 

VICIR S 950 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

 

 



Aplicações 

VICIR S 950 é a resina especialmente recomendada para o fabrico de produtos 

rígidos de utilização em exteriores, em especial para a extrusão de perfis como 

persianas, calhas eléctricas e perfis de janelas. 

 

Propriedades 

VICIR S 950 é uma resina de médio-alto peso molecular, com elevada densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido e de distribuição 

granulométrica muito apertada. 

A sua elevada densidade aparente permite obter rendimentos mais elevados com 

evidentes ganhos de produtividade. 

A resina é porosa, com muito boas propriedades de gelificação permitindo uma 

melhor homogeneidade e um bom acabamento dos perfis. 

O tamanho médio dos grãos desta resina permite um bom escoamento. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 950 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a granel, 

em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. O 

produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



► VICIR S 1000 

 

Descrição 

VICIR S 1000 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 1000 é a resina recomendada para o fabrico de produtos flexíveis como 

chapa calandrada, moldação por injecção de artigos e extrusão de tubos e perfis 

diversos. É também recomendada para extrusão de tubos e perfis rígidos 

diversos. 

A resina VICIR S 1000 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

Propriedades 

VICIR S 1000 é uma resina de peso molecular elevado, com média densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido e de distribuição 

granulométrica muito apertada. 

A resina é muito porosa, tem uma boa absorção de plasticizante devido à área 

específica dos seus grãos, permitindo uma mistura seca com boas propriedades 

de escoamento. 

As boas propriedades de gelificação e a sua estabilidade térmica intrínseca 

elevada permitem obter produtos com uma boa cor inicial e transparência. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 1000 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a 

granel, em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. 

O produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

 

 



Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 1000S 

 

Descrição 

VICIR S 1000S é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 1000S é a resina especialmente recomendada para o fabrico de produtos 

rígidos, nomeadamente para extrusão de tubos de alta pressão e para perfis. 

 

Propriedades 

VICIR S 1000S é uma resina de peso molecular alto, com uma elevada densidade 

aparente, com um teor de olhos de peixe extremamente reduzido e de distribuição 

granulométrica muito apertada permitindo boas propriedades de escoamento. 

A sua elevada densidade aparente permite obter rendimentos mais elevados com 

evidentes ganhos de produtividade. 

A resina VICIR S 1000S tem uma boa estabilidade térmica intrínseca e boa cor 

inicial. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 1000S pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a 

granel, em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. 

O produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 



Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 1200 

 

Descrição 

VICIR S 1200 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 1200 é a resina indicada para o fabrico de produtos flexíveis e semi-

rígidos, como perfis e tubos extrudidos, e de produtos transparentes por 

calandragem e moldação por injecção. 

Em virtude das suas características dieléctricas, é especialmente recomendada 

no revestimento e isolamento de cabos eléctricos. 

A resina VICIR S 1200 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

Propriedades 

VICIR S 1200 é uma resina de elevado peso molecular, com uma média 

densidade aparente e estreita distribuição granulométrica. 

Os grãos têm uma estrutura muito porosa, boa capacidade de absorção devido à 

sua superfície específica elevada, boa velocidade de absorção de plasticizante, 

boa mistura seca e excelente escoamento. 

A resina VICIR S 1200 tem um teor de olhos de peixe extremamente reduzido e 

apresenta boas propriedades dieléctricas. 

Devido às boas propriedades de gelificação e elevada estabilidade térmica 

intrínseca, obtém-se produtos com uma boa cor inicial e transparência. 



Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 1200 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a 

granel, em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. 

O produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 1500 

 

Descrição 

VICIR S 1500 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

Aplicações 

VICIR S 1500 é a resina recomendada para o fabrico de produtos flexíveis, tais 

como chapa calandrada, perfis e tubos extrudidos e produtos moldados por 

injecção. 

Em virtude das suas características dieléctricas, é especialmente recomendada 

no revestimento e isolamento de cabos eléctricos. 

Atendendo ao seu elevado peso molecular, está indicada para o fabrico de 

produtos flexíveis que requeiram excelentes propriedades físico-mecânicas. 

A resina VICIR S 1500 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

 

 



Propriedades 

VICIR S 1500 é uma resina de elevado peso molecular, com uma média 

densidade aparente e distribuição granulométrica muito apertada. 

Os grãos têm uma estrutura muito porosa, boa capacidade de absorção devido à 

sua superfície específica elevada, boa velocidade de absorção de plasticizante, 

boa mistura seca e excelentes propriedades de escoamento. 

A resina VICIR S 1500 tem um teor de olhos de peixe extremamente reduzido e 

apresenta boas propriedades dieléctricas. 

Devido às boas propriedades de gelificação e elevada estabilidade térmica 

intrínseca, obtém-se produtos com uma boa cor inicial e transparência. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 1500 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a 

granel, em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. 

O produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

► VICIR S 2000 

 

Descrição 

VICIR S 2000 é um homopolímero de cloreto de vinilo obtido pelo processo de 

polimerização em suspensão. 

 

 

 



Aplicações 

VICIR S 2000 é a resina recomendada para o fabrico de variados produtos 

flexíveis obtidos por extrusão, injecção por moldação ou calandragem, nos quais 

sejam requeridas superiores propriedades mecânicas, a par de elevada 

flexibilidade. 

VICIR S 2000 foi especialmente desenvolvida para isolamentos de cabos 

eléctricos, indústria automóvel e outras aplicações, onde a resistência térmica a 

elevadas temperaturas e a abrasão sejam características relevantes para o 

desempenho dos produtos. 

Esta resina é também indicada para produtos com acabamento mate, boas 

propriedades de fadiga à flexão e baixa migração de plasticizante. 

A resina VICIR S 2000 é adequada para produtos em contacto com géneros 

alimentares. 

 

Propriedades 

VICIR S 2000 é uma resina de peso molecular elevado, com estreita distribuição 

granulométrica, grãos uniformes e uma elevada absorção de plasticizante, o que 

permite muito boas propriedades de escoamento na extrusão de compostos em 

pó. 

É uma resina de fácil processamento em virtude de ser porosa e ter um excelente 

nível e velocidade de absorção de plasticizante, a par de um teor de olhos de 

peixe extremamente reduzido. 

Em virtude do seu elevado peso molecular, a resina VICIR S 2000 confere aos 

produtos finais superiores propriedades mecânicas, excelentes propriedades 

dieléctricas, boa estabilidade térmica e, particularmente, superiores propriedades 

elásticas, comparáveis a elastómeros termoplásticos, bem como uma boa 

preservação das propriedades mecânicas a temperaturas elevadas. 

 

Embalagem, Expedição e Armazenagem 

A resina VICIR S 2000 pode ser fornecida em sacos de papel de 25 kg ou a 

granel, em camião cisterna ou contentor (big-bag) com ca. de 750 ou de 1000 kg. 



O produto deve ser transportado e armazenado em meio seco e à temperatura 

ambiente. 

 

Segurança 

É recomendada a leitura da especificação “Ficha de Dados de Segurança – 

Resinas de PVC” da CIRES. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo VI: Base de dados em Lotus Notes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas dos atrasos (preenchido pelos colaboradores) 

Indicação do reactor, do tipo de suspensão, do número de 
emergências e do número da partida. 



Anexo VII: Folha guia para apoio dos operadores do PS1 
 

 

Análise TEMPOS PS1 
 

 

End Previous Start Time   
                 End 

Time  

               

            

         

 WAIT DURATION   

         

   NORMAL EXTRA   

         

 TOTAL TIME   

         

         

 WAIT = Start_Time - End_Previous     

         

 DURATION = End_Time - Start_Time     

         

 TOTAL TIME = WAIT + DURATION     

         

 
NORMAL = Constante definida na Tabela da Base de Dados, por grade e por 
sequência 

         

 EXTRA = DURATION - NORMAL     

         

  Se EXTRA ≤ 0 → sinalizar verde (ganho)    

  Se EXTRA > 0 → sinalizar vermelho (perda)    

         

         

 LOSS = DURATION + EXTRA      

         

 TOTAL_LOSS_TIME = ∑ LOSS      

         

 
 

O actual processo de contabilização de perdas é feito de forma manual, 

recorrendo a papel e com vários intermediários, o que acaba por provocar atrasos 

na chegada dos documentos relativos às perdas. Este facto contribui para o 

aumento da possibilidade de se cometerem erros na contabilização das perdas. 

Com o objectivo de recolher, tratar, armazenar e distribuir toda essa 

informação relevante para o Departamento de Produção, surgiu esta base de 

dados desenvolvida em Lotus Notes. 



O objectivo fundamental é gerar informação quantificada que permita o 

aumento da produtividade. 

 

 

Como usar a nova base de dados: 

 

O TOTAL TIME regista o tempo total desde o fim da etapa anterior até o 

fim da etapa actual.  

Para cada grade e para cada etapa existe um valor previamente 

estabelecido na tabela “CYCLE TIME AND PRODUCTIVITIES FOR PS1”, que irá 

ser comparado com o TOTAL TIME dado pela base de dados. 

Caso o valor do campo “LOSS” esteja assinalado a vermelho o operador 

terá de na base de dados preencher o campo “OCORRÊNCIAS”, seleccionando a 

causa que motivou o atraso para a respectiva etapa de uma lista pré-definida. Se 

estiver assinalado a verde então representa um ganho e por isso o operador não 

terá de registrar nenhuma ocorrência.  

No caso de haver algo mais a acrescentar o operador poderá preencher o 

campo que se encontra por baixo do campo de selecção das causas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo VIII: Lista das principais causas dos atrasos com 
exemplos 

 

 

          CCOOAATT::    
 Falha de equipamento (exemplo: mau funcionamento das HV); 

 Falha de GA/IA; 

 Falha de vapor; 

 Falta de agentes; 

 Sobreposição COAT; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Mudança de turno; 

 Manutenção (exemplo: acrescentar óleo ao empanque mecânico); 

 Outras;  

 

HHDDWW::  

 Falta de DW (Serviços Auxiliares – Bamiso); 

 Falha de equipamento (exemplo: mau funcionamento da vp-32); 

 Falha de GA/IA; 

 Falta de agentes; 

 Sobreposição HDW; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Carga manual de agentes pelo VP; 

 Outras; 

 

          VVAACC::  

 Falha de equipamento (exemplo: mau funcionamento da sv-12311); 

 Falha de GA/IA; 

 Sobreposição VAC; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 



 Outras; 

VVCC::  

 Falha no equipamento; 

 Falha de GA/IA; 

 Filtros colmatados; 

 VCM não disponível; 

 Sobreposição VC; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Outras; 

 

          PPHHEEAATT::  

 Tempo extra de polimerização; 

 Falha de GA/IA; 

 Falha de vapor; 

 Falta de agentes; 

 Sobreposição PHEAT; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Outras; 

 

     DDGGSS::  

 Sobreposição DGS PS1; 

 Recuperações interrompidas a pedido PS2; 

 Falha de GA/IA; 

 DGS lento (exemplo: receita); 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Falha de equipamento PS1(exemplo: linha de recuperação 

obstruída); 

 Outras; 

 



     DDSSCC::  

 Acumulação de escamas; 

 Falha de GA/IA; 

 Tanque não disponível; 

 Falha no equipamento (exemplo: disparo térmico da PU 1401/1, 

tubagem encravada); 

 Falha N2; 

 Falta de DW; 

 Sobreposição DSC; 

 Sobreposição de tarefas; 

 Falha de energia eléctrica (exemplo: queda de tensão); 

 Inertização interrompida a pedido do PS2 (REP); 

 Problemas de qualidade; 

 Mudança de grade; 

 Aguardou resultados do laboratório; 

 Outras; 

 

EEnnttrree  PPaarrttiiddaass::  

 Manutenção programada; 

 Alterações de projecto; 

 VCM não disponível; 

 Sobreposição dos tempos de ciclo; 

 Partidas anormais; 

 Problemas de qualidade (exemplo: aguardar receita, inspecção 

interior); 

 Refeições (exemplo: almoço, jantar); 

 Falta de vapor; 

 Falta DW ; 

 Outras; 
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