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palavras-chave Avaliação de desempenho, KPI, melhoria contínua, ferramentas de avaliação 

resumo Neste projeto do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, é 
realizado um estudo à temática da Avaliação de Desempenho Organizacional. 
É apresentado um estudo de caso, realizado na empresa Procalçado SA., em 
que o principal problema analisado consistiu na falta de motivação dos 
trabalhadores e consequente reduções no nível de produção da empresa, 
relativamente a anos transatos. A empresa reconhece a importância da 
Avaliação de Desempenho e sabe que investir nesta ferramenta é fundamental 
para o seu desenvolvimento e sucesso. 
O principal objetivo deste projeto consistiu no desenvolvimento e análise de 
indicadores de desempenho que pudessem vir a ser integrados num sistema 
de avaliação de desempenho. Essa análise foi efetuada tendo por base um 
setor da fábrica em questão com a perspetiva de futuramente a mesma 
metodologia ser replicada nos restantes setores da fábrica. O método utilizado 
para atingir o objetivo principal passou pela observação do trabalho diário, a 
recolha de tempos e a extração de dados do SAP por forma a perceber se os 
dados do SAP refletiam a realidade do Gemba. 
No final do projeto foi possível atingir o objetivo principal tendo sido os 
resultados obtidos satisfatórios dado que as produções aumentaram, ainda 
que não significativamente, mas notou-se uma ligeira melhoria pois os 
operadores começaram a sentir que o seu trabalho estava a ser observado. 
Em suma, a adoção de um sistema de avaliação de desempenho não está 
isenta de dificuldades sendo importante salientar que são de implementação 
demorada e com necessidade de ajustes específicos a cada momento. 

 



 

  

  

keywords Performance evaluation, KPI, continuous improvement, evaluation tools 

abstract This project, developed within the scope of the Integrated Master in Industrial 
Engineering and Management, is dedicated to the study of the topic of 
Performance Evaluation. A case study, developed in the company Procalçado 
SA, is presented and its focus was on the decreasing motivation of the workers 
that had led to the reduction of the level of production, when compared to 
previous years. The company recognizes the importance of Performance 
Evaluation as a tool that is fundamental for its own development and success. 
The main goal of the project was the development of a set of performance 
indicators that could, in the future, be incorporated into a broader performance 
evaluation system. The analysis was done in a specific sector of the company 
with the idea of, in the future, using the same methodology in the remaining 
sectors. The method that was used started with the observation of the daily 
work, time measurements and gathering data from SAP in order to understand 
if that data reflected the reality of the Gemba. 
The final result of the project was satisfactory since the level of production 
increased, even though not significantly, and the improvement was noticeable 
since workers felt that their work was being observed. In conclusion, 
implementing a performance evaluation system is not an easy task and it can 
take a long time to carry out requiring constant adjustments. 
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1. Introdução 

O presente relatório descreve um projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial, da Universidade de Aveiro. O projeto apresentado foi desenvolvido 

numa indústria de componentes de calçado, mais concretamente, na empresa Procalçado S.A., 

sendo o tema e foco principal do projeto a conceptualização de um modelo de avaliação de 

desempenho para um setor produtivo crítico da empresa. 

Nos pontos seguintes será feita a contextualização do trabalho assim como a definição dos seus 

objetivos. Por último, será apresentada, resumidamente, a estrutura do relatório. 

 

1.1. Contextualização 

A sobrevivência e o desempenho das organizações dependem cada vez mais da capacidade de os 

gestores reconhecerem os desafios com os quais são confrontados no dia-a-dia. As atitudes dos 

gestores na prevenção e na resolução dos problemas é fundamental para o sucesso da empresa. 

Na empresa onde foi realizado este projeto os gestores perceberam que a produtividade de alguns 

dos seus setores produtivos era muito baixa, tendo inclusivamente vindo a baixar nos últimos anos, 

sendo, portanto, essencial apostar na avaliação de desempenho do setor, mais concretamente dos 

operadores das máquinas, também como forma de aumentar a produtividade. 

Com a globalização, facilmente se adquire qualquer tipo de produto em qualquer parte do mundo 

e, deste modo, as expectativas dos stakeholders (e.g. clientes, fornecedores, colaboradores, 

acionistas) são cada vez mais complexas e exigentes. Para sobreviver a este fenómeno global é 

obrigatório ser o mais competitivo possível e aliar os preços com a qualidade e prazos de entrega. 

O mercado do calçado é das áreas mais competitivas da indústria. No caso da Procalçado, é 

necessário competir com indústrias como a da Tailândia (país de onde um dos maiores clientes da 

Procalçado retirou algumas das suas produções de solas de borracha), onde a mão-de-obra é muita 

mais barata. Para competir com esses países é necessário obter um melhor desempenho dos 

operadores, dos equipamentos e dos processos, e, para isso, é necessário motivar, e encontrar 

métodos para melhorar a utilização dos equipamentos, aperfeiçoando os processos existentes. 

As organizações precisam conhecer a realidade da sua capacidade produtiva de forma a poderem 

planear devidamente a sua produção, fornecendo o produto final no prazo pretendido pelo cliente. 
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1.2. Objetivos principais 

Este projeto foi desenvolvido ao longo de nove meses (setembro de 2017 a junho de 2018) nas 

instalações da empresa Procalçado S.A., em Pedroso, e teve, como principal objetivo, a 

conceptualização de um sistema avaliação de desempenho, assim como a contribuição para o 

conhecimento da importância da avaliação do desempenho organizacional. 

A empresa já tinha tido um colaborador responsável pela avaliação de desempenho, mas, com o 

agravamento da crise de 2009, a empresa optou por dispensar esse colaborador pois considerou 

que se tratava de um cargo não crucial para garantir o bom funcionamento da indústria. Quase uma 

década depois a empresa mudou de opinião e decidiu voltar a investir na avaliação de desempenho. 

O principal objetivo da empresa é motivar os colaboradores através da atribuição de um prémio de 

produtividade e, assim, com este trabalho, pretendeu-se perceber qual seria a forma mais justa 

para a atribuição desse prémio. 

Mais especificamente o projeto foi desenvolvido no departamento de tempos e métodos e custeio 

da Procalçado sendo inserido num setor produtivo específico: o setor SBR da fábrica, onde se 

produzem solas de borracha através da vulcanização da mesma. Verificou-se que, atualmente, os 

trabalhadores deste setor produzem menos que em anos transatos, sendo que uma das causas 

identificadas pela empresa é a desmotivação dos trabalhadores. Tendo sido identificado como um 

dos setores mais críticos a esse nível, procurou-se perceber adequadamente o seu funcionamento, 

foram feitas análises de tempos, assim como foram recolhidos dados do sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning) da empresa, por forma caracterizar a situação atual do mesmo. 

O trabalho desenvolvido ao longo deste projeto incluiu o esforço para aumentar a motivação dos 

trabalhadores e, consequentemente, aumentar a produtividade, através da atribuição de um 

prémio. Para isso foi necessário realizar uma análise dos tempos, assim como analisar os dados 

extraídos do SAP, por forma a ser possível idealizar e avaliar novos indicadores (KPI – Key 

Performance Indicators). 
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1.3. Estrutura do trabalho 

Este relatório está estruturado em 5 grandes capítulos, que depois são divididos em vários tópicos 

que detalham e aprofundam o capítulo principal. 

O primeiro capítulo começa por fazer uma introdução do relatório, apresenta um enquadramento 

do projeto, apresentando os principais objetivos do mesmo. 

No segundo capítulo é feito o enquadramento teórico baseado na bibliografia estudada. 

Num terceiro capítulo é apresentada uma descrição geral da empresa, sendo mostrado o seu 

organograma, os produtos das diferentes marcas que a empresa Procalçado é detentora, 

informações referentes à exportação, descrição geral do processo produtivo e descrição detalhada 

do setor onde o projeto foi realizado. 

O capítulo quatro detalha o caso de estudo, explicando e mostrando os dados recolhidos e as 

conclusões a retirar da respetiva análise. 

No quinto e último capítulo é apresentada a conclusão onde se faz uma reflexão crítica do projeto 

desenvolvido. 
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2. Enquadramento teórico 

Os princípios teóricos utlizados foram fundamentais para a concretização do projeto e para a 

estruturação do presente relatório. Esta fase foi decisiva para a realização do mesmo uma vez que 

permitiu perceber quais são as principais bases e objetivos de uma avaliação de desempenho e 

trabalhar de uma forma organizada, simples, focada e objetiva. 

 

2.1. Avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho é um instrumento que pode trazer grandes benefícios para todos os 

envolvidos no processo, isso porque permite que os gestores avaliem os colaboradores ou a equipa 

no desempenho das funções em determinado período com a finalidade de apoiar e aprimorar o 

desenvolvimento profissional dos funcionários. Quando a avaliação de desempenho é bem aplicada 

pode tornar-se uma poderosa aliada para os colaboradores e organização, uma vez que poderão 

ser detetados os pontos fortes e fracos, tanto dos avaliados, como dos avaliadores, assim como da 

organização, isso porque existem métodos de avaliação para cada caso, cuja aplicação trará bons 

resultados para todos (Silva & Moitinho, 2016). 

“Qualquer sistema de operações, para além dos recursos físicos (instalações, equipamentos) e 

processos de funcionamento, terá de dispor de recursos humanos, cujas características, 

organização e motivação são fundamentais para o sucesso da empresa. Por conseguinte, existe a 

necessidade de que o trabalho desenvolvido por cada trabalhador ou grupo de trabalho, seja 

concebido de forma a torná-lo eficaz, cómodo e motivador” (Roldão & Ribeiro, 2014). 

 

2.2. Fontes para a avaliação de desempenho 

A avaliação do desempenho é feita, tradicionalmente, pela chefia direta dos colaboradores. 

Contudo, cada vez mais as empresas têm recorrido a outras fontes de avaliação, que podem 

complementar o processo ou mesmo substituir a avaliação feita pela chefia (Caetano, 1998; Sousa 

et al., 2006). A utilização de várias fontes em simultâneo pode permitir que a avaliação seja mais 

eficiente, pois cada fonte pode avaliar diferentes aspetos e complementarem-se. 
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Assim, as fontes de avaliação, dizem respeito a quem avalia os colaboradores e elas podem ser 

várias: a chefia direta do colaborador (esta é a opção mais comum), um técnico de departamento 

de recursos humanos, o próprio colaborador (autoavaliação), os seus colegas, os clientes, ou seus 

subordinados (avaliação feita pelos pares), ou mesmo todos eles em simultâneo (avaliação 360º). 

Segundo Sousa et al. (2006), a escolha da fonte de avaliação vai depender dos objetivos a que se 

pretende chegar e da melhor relação entre três fatores: custos associados, recursos afetos e tempo 

disponível. 

Segundo Latham e Wexley (1981, citados por Caetano, 1998), a chefia direta é a fonte 

predominante de avaliação, estimando-se que em 95% dos casos esta é opção utilizada, pois, 

tradicionalmente, a estrutura de funcionamento das organizações é hierárquica, reforçando o 

direito das chefias para realizar a avaliação das suas equipas, controlando também as recompensas 

e sanções que advêm desta avaliação. Para além disto, segundo a visão taylorista, as chefias são as 

fontes que estão mais aptas para observar e avaliar o desempenho dos seus colaboradores 

(Fernandes, 2013). 

Cunha et al. (2010) acrescentam que, uma vez que a chefia ganha com a melhoria do desempenho 

dos seus colaboradores e perde quando o desempenho é mau, existe também uma motivação 

maior por parte destas para avaliar de forma precisa o desempenho dos seus subordinados. Para 

Chiavenato (1989), a responsabilidade da avaliação do desempenho é, efetivamente, da chefia 

direta, podendo esta ser completada pela intervenção de um técnico de recursos humanos, que 

deverá projetar, montar, acompanhar e controlar o sistema, enquanto a chefia aplica e desenvolve 

o plano. Contudo, determinadas funções podem não ser tão fáceis de observar para a chefia, o que 

pode por em causa a medição do desempenho destas funções. Pode, também, existir algum 

favoritismo ou preconceito que gere distorção na avaliação que é feita, podendo este problema ser 

minimizado se a chefia direta fizer a avaliação destes colaboradores juntamente com o seu superior 

hierárquico (Fernandes, 2013). 

O técnico de recursos humanos também pode e deve ser uma fonte de avaliação de desempenho. 

“Em algumas situações, como por exemplo se um colaborador tiver mais do que uma chefia direta, 

ou estiver envolvido em diferentes projetos ou funções, pode ser necessário que um técnico do 

departamento de recursos humanos participe na avaliação do desempenho destes colaboradores. 

Porém, este técnico pode não ter a proximidade necessária para conhecer o desempenho dos 

colaboradores e, por isso, é necessário que exista uma forte articulação entre todos os responsáveis 

pelos projetos ou tarefas a que estão ligados os colaboradores” (Cunha et al., 2010). 
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A autoavaliação, também ela uma fonte de avaliação, foi desenvolvida com o intuito de superar 

deficiências e insatisfação por parte dos avaliados. Este tipo de avaliação permite que o trabalhador 

se avalie a si próprio de forma a permitir definir não apenas os pontos fortes como os pontos fracos 

bem como as suas potencialidades já que mais do que qualquer outra pessoa, o indivíduo sabe 

avaliar as suas próprias capacidades (Russo,2017). A maior desvantagem associada a esta fonte de 

avaliação é o facto de os resultados serem condicionados pelos pontos de vista e interesses 

individuais do avaliado, o que dificulta o diálogo com o superior. 

A avaliação feita pelos pares também é uma opção, segundo Kane e Lawler (1978, citados por 

Caetano, 1998), só faz sentido se se verificarem os seguintes princípios: deve existir um grupo de 

colegas que tenham uma visão comum sobre os aspetos essenciais dos comportamentos dos 

outros; devem existir grupos de pares que consigam perceber e interpretar com exatidão os aspetos 

essenciais dos comportamentos dos outros; e deve existir um sentido comum para que a eficácia 

com que se avalia as características dos membros do grupo seja melhorada. Esta fonte de avaliação 

revelou características psicométricas mais aceitáveis do que as outras, apesar de não ser muito 

utilizada pelas empresas. Smith (1976, citado por Caetano, 1998) defende que a causa para a fraca 

adesão a esta avaliação feita pelos pares poderá ser a ameaça que representa para o poder das 

chefias na organização, sobretudo quando estas são mais hierarquizadas. 

A avaliação por múltiplas fontes, denominada de 360 graus, é outro tipo de fonte pouco 

convencional, mas cada vez mais mencionada e utilizada nas empresas. Trata-se de um método de 

avaliação que se baseia na participação de todos os que têm relação direta com o avaliado, 

pressupondo a recolha dos contributos de várias fontes em redor do trabalhador, isto é, visa 

essencialmente obter o maior número de informação sobre o desempenho do trabalhador, a partir 

do número de pessoas que o avaliam (Russo, 2017). O profissional é avaliado não somente pelo 

superior, mas também pelos seus pares, eventuais subordinados e outros, é uma excelente fonte 

de motivação para os trabalhadores, porque fornece uma avaliação “honesta” de como o 

trabalhador e o seu desempenho são vistos por uma variedade de pessoas (Sousa et al. 2006; 

Marras, 2000; Chiavenato, 2002; Araújo, 2006). 

Partindo do pressuposto que no processo de avaliação de desempenho os avaliadores podem 

influenciar e distorcer a realidade, isso pode levar a consequências favoráveis ou desfavoráveis para 

os avaliados (Lucena, 1995; Sousa et al., 2006). 
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2.3. Métodos utilizados para a avaliação de desempenho 

Desde que as organizações identificaram a necessidade de avaliar, começaram a surguir métodos 

que, com o passar dos anos, se foram aprimorando (Russo, 2017). Os métodos variam de uma 

organização para outra, pois cada organização tende a construir o seu próprio método para avaliar 

o desempenho dos seus trabalhadores (Chiavenato, 2009). 

No geral, não existe o melhor método de avaliação de desempenho, porém, dependendo da 

situação, certos métodos são melhores que outros (Anthony et al., 1996). Entende-se também que 

a escolha do modelo a ser utilizado influenciará diretamente o resultado final da avaliação 

(Russo,2017). 

Adotar um método de avaliação de desempenho dentro das empresas é fundamental, pois 

contribui para a descoberta dos talentos existentes em cada colaborador e de que forma estes 

podem ser explorados e, ao mesmo tempo, potencializados, para que todos consigam alcançar 

resultados extraordinários, a partir de suas próprias ações e comportamentos. É também uma 

maneira eficiente de valorizar o trabalho desenvolvido pelos colaboradores, uma vez que estes 

terão feedbacks precisos sobre o seu desempenho, assim como a oportunidade de melhorarem de 

maneira constante, contando sempre com a ajuda e apoio da organização. Tendo em conta a 

variedade de métodos existentes, e não sendo objetivo deste projeto apresentar uma análise 

exaustiva de todos os métodos de avaliação de desempenho que se têm desenvolvido ao longo das 

últimas décadas nas organizações, optou-se por fazer referência a três métodos que se tornaram 

essenciais para a elaboração do presente relatório. 

 

2.3.1. Comparação dos resultados com os padrões de desempenho 

Estas abordagens têm em conta não os comportamentos em si mesmos, mas sim os resultados que 

advêm desses comportamentos ou atividades. Assim, a avaliação dos colaboradores pode ser feita 

através da comparação dos resultados alcançados com padrões de desempenho previamente 

estabelecidos pela organização, ou comparando-os com os objetivos definidos para determinado 

período (Caetano, 1998). 

“A comparação dos resultados com os padrões de desempenho é, essencialmente, utilizada para 

avaliar funções de nível operacional em organizações grandes, com alguma uniformidade de 

procedimentos e mecanicistas. No fim do período de avaliação estabelecido, comparam-se os 
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resultados obtidos pelos indivíduos com os padrões definidos para as suas funções e verificam-se 

quais foram os desvios ocorridos, podendo depois criar-se medidas corretivas. Estes padrões de 

desempenho podem ser estabelecidos de acordo com resultados anteriormente obtidos pela 

empresa, ou por outras empresas da mesma atividade (benchmarking), ou até pelo estudo e análise 

prévia da função ou do trabalho que os colaboradores desempenham.” (Fernandes, 2013). 

Uma forma de estabelecer esses padrões é através do estabelecimento de tempos padrão para as 

tarefas o que pode ser feito através de métodos de medição de tempos que permitem, entre outras 

coisas, avaliar o desempenho dos trabalhadores e estabelecer incentivos. 

“O conhecimento dos tempos de trabalho, por atividade ou posto de trabalho, é um elemento 

importante, pois através desse conhecimento poder-se-á: avaliar o desempenho dos 

trabalhadores; planear as necessidades de força de trabalho; determinar a capacidade disponível; 

determinar o preço/custo dum produto; comparar métodos de trabalho; programar as operações; 

estabelecer incentivos (prémios).” (Roldão & Ribeiro,2014). 

Esta análise pode ser quantitativa e/ou qualitativa e, hoje em dia, existem sistemas informáticos 

que permitem fazer cálculos estatísticos e identificar o desvio de padrão. A utilização deste método 

requer tanto uma forte estabilidade no funcionamento e na produção da empresa (uma das 

grandes desvantagens), como muito trabalho prévio efetuado por especialistas de análise de 

funções. Este método, quando aplicável ao nível de trabalho operacional, é simples de aplicar e 

permite a comparação entre colaboradores. No entanto, é um método que requer muitos custos e 

pode ter problemas de fiabilidade, uma vez que os resultados dependem de julgamentos feitos 

pelos avaliadores, o que pode levar os avaliados a não aceitarem os padrões definidos em relação 

ao seu trabalho e descredibilizarem o método. 

 

2.3.2. Gestão por objetivos 

A gestão por objetivos, ou definição de objetivos e revisão como refere Walker (1992), pode ser 

utilizada individualmente ou em equipa. Requer o mútuo acordo entre o colaborador e o avaliador 

em relação aos objetivos específicos a serem atingidos e consequente comparação com os 

resultados alcançados. Assim, os resultados devem ser mensuráveis (por exemplo, valores de 

vendas, outputs, desperdícios, número de unidades processadas, etc.), ou facilmente identificáveis 

em comparação com os padrões (por exemplo, cumprimento do orçamento). Para Caetano (1998), 

este método compara os resultados alcançados com os objetivos previamente estabelecido. 
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Contudo, além deste método ser utilizado para avaliar os colaboradores, ele também serve para 

planear e controlar, e serve como sistema integrado de gestão. Assim, é imperativo que os objetivos 

a longo prazo da empresa sejam definidos, dando esta origem também aos de curto prazo, que vão 

orientar os objetivos dos departamentos, gestores e das suas equipas. É, então, necessário que as 

chefias estabeleçam os objetivos específicos das suas equipas, sendo que estes devem ser bastante 

claros e específicos, desafiantes em termos de dificuldade, alcançáveis, verificáveis e mensuráveis, 

e relevantes para a função a avaliar (Fernandes,2013). Para além disto, os colaboradores devem 

participar na definição dos seus objetivos e planos de ação, bem como na própria avaliação do 

desempenho, o que permite que estes assumam e se sintam responsáveis pelo seu desempenho. 

Após esta definição, os resultados devem ser medidos de acordo com o seu contributo para o 

sucesso da empresa. Algumas das vantagens deste método são o aumento do esforço, da 

motivação, da produtividade, pois pretende-se que exista um claro entendimento dos objetivos 

definidos e o próprio avaliado pode participar na sua definição. Adicionalmente, o facto de ser 

possível dar um feedback específico e frequente ao colaborador e como existe sempre uma espécie 

de negociação entre avaliado e avaliador na definição dos objetivos, o problema dos erros 

psicométricos também é minimizado. Todavia, a falta de apoio da Direção ou a falta de formação 

das chefias sobre o processo de avaliação, podem ter efeitos muito negativos, pois podem 

comprometer a definição e avaliação dos objetivos. É necessário ter, também, em conta que o 

colaborador pode não ter controlo efetivo sobre todos os fatores que condicionam o seu 

desempenho, o que pode contribuir para o insucesso deste método (Fernandes, 2013). 

 

2.3.3. Balanced Scorecard (BSC) 

Para além do que foi anteriormente referido, os autores Cunha et al. (2010) acrescentam à 

abordagem centrada nos resultados, o método do Balanced Scorecard. O BSC foi originalmente 

criado pelos Professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992, e, 

desde então, tem sido aplicado com sucesso no mundo inteiro em centenas de organizações do 

setor privado, público e em organizações não-governamentais, sendo este um instrumento de 

avaliação do desempenho organizacional, ao qual são acrescentados à tradicional perspetiva 

financeira “critérios referentes a clientes, aos processos e à aprendizagem e crescimento, numa 

cadeia de relações causa-efeito”. Geralmente, este é um método mais aplicado a unidades de 

negócio e aos seus gestores, mas pode também ser utilizado para aferir o desempenho dos 
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restantes colaboradores, sendo o seu maior objetivo traduzir a visão e os objetivos da empresa em 

termos operacionais. 

Segundo Kaplan (2010), este método teve origem num projeto desenvolvido pela General Electric 

na década de 1950, que mediu o desempenho organizacional através de um indicador financeiro e 

sete indicadores não financeiros (figura 1): 

1. O lucro (perspetiva financeira); 

2. A quota de mercado (perspetiva do cliente); 

3. A produtividade (perspetiva do processo); 

4. A liderança do produto (perspetiva do processo); 

5. A responsabilidade social (perspetiva do processo); 

6. O desenvolvimento pessoal (perspetiva de aprendizagem e crescimento); 

7.  As atitudes dos funcionários (perspetiva de aprendizagem e crescimento); 

8.  O equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo (essência do Balanced Scorecard). 

 

 

 

Figura 1 - Perspetivas do Balanced Scorecard 

Retirado do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard no dia 4 de julho de 2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard
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O Balanced Scorecard inicia-se com a definição dos objetivos organizacionais e com a clara perceção 

da estratégia da empresa. O passo seguinte é traduzir estes objetivos e a estratégia num conjunto 

de medidas de desempenho para as quatro perspetivas diferentes deste método, ou seja, a 

financeira, de clientes, de processos e de aprendizagem e conhecimento (Brewer & Speh, 2000). A 

perspetiva financeira corresponde aos interesses dos investidores e resulta, de certa forma, do 

desempenho das restantes perspetivas. No que se refere aos clientes, estão inseridas nesta 

categoria medidas específicas de desempenho como, por exemplo, o tempo que o serviço demorou 

a ser prestado, a qualidade do serviço ou o seu custo. Em relação aos processos, dá-se especial 

importância às competências, processos e decisões que tenham maior impacto nos resultados 

organizacionais. Por fim, a perspetiva da aprendizagem e crescimento foca-se no tempo que é 

necessário para desenvolver novos produtos, nos resultados da inovação comparados com os 

concorrentes e em outros aspetos relacionados com a capacidade da empresa em renovar, 

melhorar e aprender (Cunha et al., 2010). 

 

2.4. Pontos necessários para uma avaliação de desempenho justa 

O conhecimento sobre as ferramentas existentes para realizar avaliações de desempenho dentro 

das organizações é muito importante para que, assim, se obtenha os melhores resultados a partir 

da aplicação deste processo. Para além disso, também é necessário prestar atenção a alguns 

pontos, que vão contribuir para que uma boa avaliação seja realizada e se consiga alcançar os 

objetivos propostos (Marques, 2018). De seguida segue uma breve explicação desses pontos, que 

parecendo “Uma verdade de La Palice”, são aspetos cruciais para uma avaliação mais justa. 

 

Imparcialidade 

Este é um pré-requisito para os avaliadores, sejam eles diretores, gestores, colaboradores ou outra 

entidade. Ser imparcial e fornecer informações condizentes com a realidade, faz com que seja 

possível ter um resultado preciso e assertivo, que verdadeiramente contribua para o crescimento 

e melhoramento do profissional, equipa ou até mesmo organização. É essencial que se deixe de 

lado questões pessoais e se foque apenas em fatores profissionais, técnicos e comportamentais 

acerca do indivíduo ou grupo avaliado (Marques, 2018). 
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Sinceridade 

Outro ponto bastante importante para que se faça uma avaliação assertiva está no fator 

sinceridade. Somente a partir de respostas verdadeiramente sinceras, por parte daqueles que se 

submetem à avaliação, é que é possível gerar um relatório que seja fiel áquilo que acontece na 

realidade. Ser sincero nas respostas permite que as oportunidades de melhoria surjam e o indivíduo 

ou grupo em questão passam crescer enquanto profissionais e saber os pontos em que se 

encontram bem e os pontos que podem ser desenvolvidos, tanto a nível comportamental como 

tecnicamente (Marques, 2018). 

 

Feedback 

Neste processo é fundamental que o indivíduo ou grupo que estão a ser avaliados tenham acesso 

ao resultado da sua avaliação, bem como a um feedback preciso sobre como está o seu 

desempenho dentro da empresa. Este feedback vai permitir saber os pontos que se encontram 

bem, que podem ser mantidos em relação a atuação diária, e aqueles que precisam ser eliminados 

ou melhorados, para que assim o seu trabalho seja cada vez mais assertivo e conduza aos resultados 

que a organização espera (Marques, 2018). 

 

Orientação 

Com as informações sobre o seu desempenho diário o indivíduo ou grupo estão prontos para iniciar 

o seu processo de melhoria contínua, mas muitas vezes os profissionais ficam confusos, em dúvida, 

sem saber o que fazer em relação aos dados obtidos a partir da avaliação de desempenho. É neste 

momento que a empresa, na figura do seu gestor e também do departamento de Recursos 

Humanos – RH, o deve orientar, elaborando, ao seu lado, estratégias que o ajudem a implementar, 

aos poucos, melhorias em relação à sua atuação diária no trabalho (Marques, 2018). 

 

Acompanhamento 

Após o profissional ou grupo terem acesso aos seus resultados, ao feedback e às orientações 

necessárias para que o seu desempenho no dia-a-dia seja potencializado, os colaboradores estão 
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preparados para colocar em prática as ações e implementar as mudanças necessárias para que o 

seu trabalho seja cada vez mais valorizado e reconhecido. Assim, é essencial que haja um 

acompanhamento, no sentido de observar os progressos que estão a acontecer, as limitações que 

os colaboradores sentem e os sucessos alcançados a partir das mudanças, assim como também os 

fracassos que podem surgir. Tudo isso para que se sintam sempre acompanhados e preparados 

para mudar o seu caminho, caso seja necessário (Marques, 2018). 

 

2.5. Fatores que podem distorcer a avaliação de desempenho 

O responsável por fazer a avaliação de desempenho deverá seguir critérios que permitam tornar o 

processo o mais justo possível, procurando evitar distorções e contribuir para um resultado preciso, 

conforme o desempenho de cada um e, deste modo, fazer com que funcionários e organização 

trilhem caminhos rumo ao sucesso (Silva & Moitinho, 2016). 

Assim, Caetano (1998) enumera alguns fatores que podem distorcer as escalas, os chamados erros 

psicométricos: 

 Efeito halo/horn – este erro está relacionado com o facto de os avaliadores serem 

incapazes de analisar aspetos da natureza ou desempenho do colaborador de forma 

independente. Por outras palavras, a impressão geral que tem dessa pessoa afeta o 

julgamento do avaliador de forma negativa (horn), caso tenha uma má impressão do 

colaborador, ou positiva (halo), quando o avaliador tem uma opinião favorável acerca de 

uma característica do trabalhador tendo assim tendência a considerá-lo bom em todos os 

aspetos (Caetano, 1998; Cunha et al., 2010). 

 Erro de leniência/severidade – este tipo de erro consiste em avaliar a pessoa com uma 

cotação mais alta (leniência) ou mais baixa (severidade) do que aquele que é requerido 

pelo seu comportamento (Saal et al., 1980, citado em Caetano, 1998). 

 Erro da tendência central – neste erro de avaliação, o avaliador tende a cotar o 

colaborador em torno do ponto médio da escala, evitando assim as cotações extremas, 

quer positivas, quer negativas. 

 Restrição de amplitude – este erro confunde-se muitas vezes com a tendência central. 

No entanto, ele está relacionado com a tendência do avaliador em cotar o colaborador 

apenas em determinados níveis da escala, podendo estes ser centrais (no caso do erro da 
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tendência central), extremos negativos (severidade) ou extremos positivos (leniência) 

(Fernandes,2013). 

Para além destes erros, Cunha et al. (2010) referem, ainda, os seguintes: 

 Erro da recentidade – este tipo de erro consiste em avaliar o colaborador de acordo com 

os desempenhos mais recentes. Os desempenhos recentes são mais facilmente 

recordados em detrimento dos mais remotos, o que leva a que haja uma 

desproporcionalidade no peso das suas avaliações. Uma forma de combater este erro é 

fazer avaliações mais regulares e ter sempre em atenção os dados históricos do avaliado. 

 Erro de atribuição fundamental – neste caso, o avaliador associa o comportamento do 

colaborador a características pessoais e não tem em conta os fatores situacionais. 

 Protótipo do empregado ideal – o avaliador faz a avaliação do colaborador tendo em 

conta o grau a que este se assemelha do protótipo do seu “empregado ideal” e “não em 

função do desempenho no cargo específico ocupado pelo colaborador”.  

 Efeito similitude – consiste em classificar com melhor os colaboradores que mais se 

assemelham ao avaliador e mais negativamente os que são diferentes dele. 

 Efeito das expectativas prévias – o avaliador faz a avaliação de acordo com as 

expectativas que já tinha de determinado colaborador, sendo que avalia melhor aquele 

de quem tinha expectativas mais baixas, ou seja, quando avalia dois colaboradores com 

desempenhos reais semelhantes, tende a pontuar melhor aquele em relação ao qual tinha 

menor expetativas. 

 Desvio de responsabilidades – quando o avaliador se sente responsável pelo 

desempenho mais fraco do avaliado, tende a classificá-lo mais negativamente tentando, 

de certa forma justificar o seu próprio comportamento para com o colaborador em 

questão. 

 Efeito comparação – o avaliador baseia-se no comportamento de outros colaboradores 

para avaliar um. Assim, se, por exemplo, um colaborador tiver um desempenho muito 

fraco e outro médio, o avaliador tende a avaliar melhor do que seria justo o que tem o 

desempenho médio, pois utiliza como termo de comparação um desempenho fraco e 

vice-versa (Fernandes, 2013). 
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 Profecia auto confirmatória – as expectativas, boas ou más, que o avaliador projeta sobre 

os avaliados, podem repercutir-se em melhores ou piores desempenhos, respetivamente. 

 Estereótipos – a pessoa que está a avaliar pode ser influenciada por estereótipos 

relacionados com o género, a idade, a raça ou as habilitações académicas dos 

colaboradores. (Fernandes, 2013) 

 Inveja/receio de promover um potencial concorrente – o avaliador, ao ver o avaliado 

como um possível concorrente, atribui-lhe uma avaliação menos positiva. 

 Efeitos emocionais – o estado emocional da pessoa que faz a avaliação pode influenciar 

o resultado da mesma. 

 Fadiga/rotina – quando o avaliador tem que efetuar uma desmedida quantidade de 

avaliações na mesma altura, pode, eventualmente, ser menos rigoroso e distorcer os 

resultados das mesmas (Fernandes, 2013). 

 Incompreensão dos fatores de avaliação – este erro acontece quando o avaliador não 

compreende o verdadeiro significado dos fatores de avaliação. 

 

Para que a probabilidade destes erros ocorrerem diminua, Cunha et al. (2010) propõem que se 

utilizem mais fontes de avaliação e que se recorra à formação das pessoas envolvidas no processo. 

Outras das medidas propostas por estes autores é que os avaliadores tenham que efetuar uma 

sessão obrigatória de feedback, para justificar a sua avaliação perante o avaliado, e que estes sejam 

avaliados no que diz respeito à eficácia dos seus julgamentos. Por fim, é aconselhável que a gestão 

de topo mostre a importância de todo o processo de avaliação, que tenha um comportamento que 

possa servir de exemplo e seja exigente com os seus avaliadores (Fernandes, 2013). 

Em suma, as empresas não podem esquecer que “O principal fator são as pessoas - Dizer que o 

principal fator são as pessoas não é só considerá-las o bem mais precioso da empresa, é afirmar 

que a empresa é uma equipa de pessoas. Esta consideração implica uma atitude de reconhecimento 

da sua autonomia e das suas capacidades fundamentais” (Roldão & Ribeiro, 2014). 

No próximo capítulo vai ser apresentada com algum detalhe a empresa onde se desenvolveu o 

projeto descrito no presente relatório. 

  



17 
 

3. Apresentação da empresa 

Este capítulo procura descrever adequadamente a empresa onde o projeto foi desenvolvido, por 

forma a caracterizar o seu funcionamento, assim como a forma de trabalho e cultura intrínsecas à 

organização. 

 

3.1. Descrição geral da empresa 

A indústria portuguesa do calçado constitui uma área de negócio com uma história marcada pelo 

prestígio e qualidade (Fazemos Bem, 2016). A Procalçado S.A. é um grupo familiar e é uma das 

empresas europeias líderes na indústria do calçado. Com sede em Pedroso, Vila Nova de Gaia, a 

Procalçado detém um parque empresarial com uma área total de 20 735 m2 (figura 2). 

O número total de colaboradores é aproximadamente de 400, de acordo com a informação 

disponibilizada pelos recursos humanos, referente a dezembro de 2017, sendo que este número 

aumentou substancialmente nos últimos anos (em 2011 o número de colaboradores era de 240). 

A empresa teve o seu início com a designação For Ever, em 1973, produzindo solas para as maiores 

marcas europeias de calçado. Ao longo dos últimos anos cresceu através da criação de marcas de 

calçado injetado, de forma a não fazer concorrência direta aos seus clientes. A Wock foi a primeira 

marca de calçado injetado que criaram (figura 3), em 2007, sendo direcionada para o mercado 

profissional e surge da combinação de duas palavras, Walk and Work. Um calçado destinado a 

profissionais, confortável, que respeita os requisitos técnicos e com um design atraente, a Wock, é 

por excelência um calçado profissional (Wock Shoes, 2018). Direcionada para um mercado 

completamente diferente surge, em 2013, a marca Lemon Jelly no segmento da moda (figura 3). A 

Procalçado ao fim de mais de 40 anos a operar no mercado do calçado, a desenhar e a fabricar solas 

injetadas para marcas de todo o mundo, decidiu que era altura de vender o produto da sua 

criatividade, que foi sendo pensado ao longo de 10 anos antes da criação efetiva da marca. Criou 

assim, o calçado mais doce dos doces, com uma explosão de gelado, gomas, rebuçados e chupa-

chupas, e com cheiro a limão, a Lemon Jelly (Lemon Jelly Shoes, 2017). 
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Figura 3 - Grupo Procalçado S.A. 

 

3.2. Informações referentes à exportação 

Os dados que se encontram na tabela 1 mostram a exportação dos últimos 3 anos (2015, 2016 e 

2017) das três marcas que o grupo Procalçado é detentor (For Ever, Lemon Jelly e Wock). Pode-se 

verificar que a For Ever em 2015 exportou 76% da sua produção, em 2016, 70% e em 2017, 78%. 

Pode-se também observar que a França e a Eslováquia encontram-se sempre nos dois primeiros 

lugares do top 5 das exportações da marca For Ever. 

Em relação à marca Lemon Jelly, em 2015 exportou 50% da sua produção, em 2016, 70% e em 2017, 

86%. Verifica-se também que a França e Alemanha encontram-se sempre nos dois primeiros 

lugares. Com estes dados também é possível concluir que a Lemon Jelly teve um excelente 

crescimento em termos de exportação ao longo destes 3 anos. 

Figura 2 - Área industrial da Procalçado 
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Relativamente a Wock pode-se observar que em 2015 exportou 53% da sua produção, em 2016, 

50% e em 2017, 65% da produção, concluindo-se que existiu um aumento significativo entre 2016 

e 2017. 

 

Tabela 1 - Top 5 de exportações das marcas pertencentes ao grupo Procalçado 

2015 Top 5 Exportação 

FOR FRANÇA 25% LEMON FRANÇA 15% WOCK ITÁLIA 15% 

EVER ESLOVÁQUIA 17% JELLY ALEMANHA 20% 
 

POLÓNIA 12% 

 
ALEMANHA 13% 

 
CANADÁ 5% 

 
COREIA SUL 10% 

 
ESPANHA 13% 

 
JAPÃO 5% 

 
ARÁBIA SAUDITA 8% 

 
REINO UNIDO 8% 

 
ITÁLIA 5% 

 
ALEMANHA 8% 

         

2016 Top 5 Exportação 

FOR FRANÇA 25% LEMON ALEMANHA 25% WOCK ITÁLIA 22% 

EVER ESLOVÁQUIA 20% JELLY FRANÇA 18% 
 

FRANÇA 10% 

 
ESPANHA 10% 

 
CANADÁ 12% 

 
ALEMANHA 8% 

 
HOLANDA 10% 

 
SUIÇA 10% 

 
HONDURAS 5% 

 
ALEMANHA 5% 

 
HONG KONG 5% 

 
POLÓNIA 5% 

         

2017 Top 5 Exportação 

FOR ESLOVÁQUIA 32% LEMON ALEMANHA 35% WOCK ITÁLIA 26% 

EVER FRANÇA 30% JELLY FRANÇA 16% 
 

COREIA SUL 13% 

 
HOLANDA 7% 

 
CANADÁ 14% 

 
FRANÇA 12% 

 
ESPANHA 5% 

 
SUIÇA 11% 

 
ESPANHA 8% 

 
ALEMANHA 4% 

 
SUÉCIA 5% 

 
ALEMANHA 6% 

 

Em suma, podemos concluir que nos últimos três anos (2015, 2016 e 2017) existiu sempre um 

aumento das exportações das marcas For Ever, Lemon Jelly e Wock. 
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3.3. Alguns produtos 

A Procalçado é detentora de três marcas (For Ever, Lemon Jelly e Wock), e estas produzem produtos 

diferentes para mercados também eles distintos.  

A marca For Ever produz solas de diferentes materiais. Na figura 4 podemos observar os tipos de 

materiais que a marca utiliza para produzir solas. 

 

 

 

 

A marca faz solas para algumas das principais marcas de calçado do mundo (e.g. Hunter, Camel, 

Armani Jeans, Ecco, Gabor) sendo especialista em projetos por medida. A empresa tem um lema 

dirigido aos criadores de calçado: “Se o conseguir sonhar, nós conseguimos torná-lo real”. As solas 

do grupo estão presentes em várias áreas de especialização, desde a moda ao exército (Economia 

online, 2017). 

A marca Wock produz calçado profissional sendo os seus clientes: 

 Hospitais e outras Instituições de Saúde (Médicos; Enfermeiros; Auxiliares Médicos; 

Dentistas; Cirurgiões). 

 Institutos de Beleza / Cosmética (Esteticistas; Cabeleireiros; Massagistas). 

 Indústria Farmacêutica. 

 Empresas de Limpeza. 

Figura 4 - Tipos de materiais (solas) 
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 Indústria Alimentar. 

 Indústria de Catering. 

 

Alguns dos modelos mais vendidos da Wock são, por exemplo: 

Modelo Clog: é conhecido pelo seu bom desempenho para os profissionais que trabalham nos 

ambientes mais exigentes. Esta soca anti estática (figura 5) é produzida em STERI-TECH, um 

polímero de alta qualidade que permite a sua esterilização em autoclave fornecendo todas as 

garantias de higiene, estando também disponível em 12 cores diferentes. 

 

 

 

Modelo Nube: este modelo (figura 6) foi desenhado para assegurar um bom desempenho 

antiderrapante essa característica é garantida devido ao rasto em borracha EvergripTM tornando 

possível que seja utilizada nos mais variados tipos de piso. A inovadora opção de fecho de orifícios 

de ventilação, confere-lhe ainda segurança extra contra o derrame de líquidos.  

 

 

 

 

Modelo Everlite: é conhecido pela sua leveza sendo um sapato fechado (figura 7), para melhor 

ajuste ao calcanhar, é produzido em everlite, um material ultraleve e resistente, mas também 

confortável. Este sapato contém um dispositivo antiestático que proporciona segurança extra.  

 

Figura 5 - Modelo Clog da Wock 

Figura 6 - Modelo Nube da Wock 
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Por último, a marca Lemon Jelly é direcionada para o segmento da moda e produz calçado para 

mulher e criança. 

Depois de vários anos a trabalhar com calçado moldado, em 2011 concretizou-se o desejo de entrar 

neste segmento tendo sido o botim Chelsea (figura 8) o escolhido para a primeira aposta. A Lemon 

Jelly foi pioneira e desde 2011 foram milhares os pares vendidos assim como o trabalho constante 

de aperfeiçoamento (figura 9) (Lemon Jelly Shoes, 2017). 

 

 

Figura 8 - Botins Chelsea da Lemon Jelly 

Figura 7 - Modelo Everlite da Wock 
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Atualmente a marca não produz apenas botins, produz também botas e sapatos como podemos 

ver na figura 10. 

 

 

Figura 9 - Campanha Outono-Inverno 17/18 da Lemon Jelly 

Figura 10 - Bota e sapato Lemon Jelly 

javascript:void(0);
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3.4. Organograma 

A Procalçado S.A. está dividida em 3 níveis: o conselho de Administração, as diferentes direções 

(Direção Comercial, Direção de Operações e Departamento Administrativo) e os respetivos 

departamentos técnicos (figura 11). 

 

 

 

 

Este projeto foi desenvolvido no departamento de tempos e métodos e custeios que tem as 

seguintes funções: 

‐ Melhoria contínua a nível das técnicas e práticas de trabalho (determinação de padrões 

de trabalho mais eficientes e Produção Sincronizada); 

‐ Análise da decomposição dos tempos produtivos e improdutivos, por forma a efetuar o 

custeio dos produtos; 

‐ Implementação de metodologias Lean para a redução de desperdícios; 

‐ Desenvolvimentos de novos métodos de controlo seguindo metodologias de melhoria 

contínua; 

‐ Observação, registo e análise de dados (procedimentos de cronometragem); 

‐ Implementação e manutenção de indicadores de controlo (KPI – Key Performance 

Indicators); 

‐ Análise e melhoria de processos produtivos; 

‐ Avaliação e gestão de projetos;  

Figura 11 - Organograma da Procalçado 
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‐ Melhoria dos níveis de utilização das instalações, dos equipamentos e da mão-de-obra 

direta e indireta; 

‐ Apoio ao planeamento e controlo de produção; 

‐ Criação e custeio dos dados mestres em SAP (ERP utilizado na empresa). 

 

3.5. Descrição geral do processo produtivo da Procalçado 

A Procalçado está dividida em setores como podemos visualizar na figura 12: 

 

 

Figura 12 - Setores da Procalçado 

 

No Armazém de matérias-primas (AMP) é realizada a receção e armazenamento das matérias-

primas utilizadas em toda a fábrica, que depois são distribuídas pelos diferentes setores conforme 

a necessidade. 

 

O setor SBR (Borracha de Butadieno Estireno) vulcanização é o local onde se produzem solas 

através do processo de vulcanização, que é um dos métodos de cura da borracha. Esse processo 

garante à borracha propriedades excelentes, assim como DPC (Deformação Permanente por 

Compressão) muito baixa e elasticidade. Graças a este processo, hoje a borracha é utilizada como 

matéria-prima principal em várias áreas industriais como, por exemplo, nas áreas pneumática, 



26 
 

calçados, revestimentos, vestuários, entre outros (Cripa et al., 2018). Neste setor também existe 

uma área onde se fazem todos os acabamentos associados às solas (rebarbagem, limpeza, 

escovagem) e a respetiva embalagem final. 

 

Na Misturação é onde se transforma a borracha, através da utilização de uma borracha mãe, da 

adição de pigmentos e de aceleradores, por forma a obter o SBR (Borracha de Butadieno Estireno) 

utilizado na vulcanização e na injeção. 

 

O Armazém de Misturação é onde se guardam todos os componentes necessários para a 

misturação, uma vez que se compram algumas matérias a granel e estas ficam em stock no 

armazém sendo posteriormente enviadas para a misturação conforme a necessidade. 

 

No Setor Floco é realizada a flocagem que é um processo eletrostático onde são lançadas pequenas 

fibras, sendo elas sintéticas, artificiais ou naturais, conhecidas como flocos, contra uma superfície 

que tenha recebido uma camada de adesivo. A flocagem de um artigo pode ser realizada com o 

propósito de aumentar o seu valor tornando-as peças de luxo, em termos de sensação tátil, 

estética, cor e aparência (Wikipedia, 2017). O principal efeito do floco nos sapatos é o efeito de 

camurça, como se pode verificar na figura 13. 

 

 

Figura 13 - Efeito da flocagem num botim 

 

Na Misturação TR (Borracha Termoplástica) é produzida a matéria-prima através da junção dos 

diferentes materiais, até se obter a matéria-prima principal. 
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No Setor Pintura são feitos todos os acabamentos que envolvam retoques de pintura (pintura 

manual ou à pistola, escovagem de alguns defeitos dos moldes, etc.) ou mesmo acabamentos 

específicos como, por exemplo, o efeito mate. 

 

Na Manutenção são consertados e afinados os moldes, sendo o local onde se encontra a equipa 

que trata das avarias das máquinas de todos os setores da unidade fabril e a equipa de manutenção 

preventiva. 

 

No Setor TR são produzidas solas através da injeção em TPU (Thermoplastic polyurethane) e TR. 

 

No SBR Injeção são produzidas solas através da injeção de borracha. O produto final deste setor é 

igual ao do SBR Vulcanização, sendo a única diferença o processo utilizado para a obtenção da sola. 

A injeção de borracha consiste na passagem da borracha, a alta temperatura, através de canais de 

injeção para dentro de um molde (Polipmi, 2018). 

 

No Setor Calçado Moldado é produzido o calçado injetado para a Lemon Jelly e para empresas que 

subcontratam a Procalçado para produzir calçado injetado (por exemplo, a Camel ou Carolina 

Herrera). Neste setor também existe uma área, de certa forma semelhante às típicas fábricas de 

calçado, onde se encontram diferentes máquinas de coser para diversos fins, máquinas de gravação 

a laser, entre outros. Neste local são feitos os acabamentos finais, cosem-se os elásticos nos botins, 

fazem-se gravações a laser, e efetua-se a respetiva embalagem final para o cliente. 

 

No Armazém de Produto Acabado (APA) é guardado o produto acabado de toda a unidade fabril. 

 

O setor EVA é o local onde se produzem solas e calçado Wock em EVA, que é uma Espuma Vinílica 

Acetinada que tem diversas características como ser semelhante à típica borracha, e ainda atóxica, 

resistente, lavável, aderente, moldável, podendo também pode ser colorido (Wikipedia, 2017), 

sendo a sua principal característica o facto de ser leve. O EVA é injetado nos moldes e assim adquire 
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a forma pretendida. Neste setor também existe uma zona onde são feitos todos os acabamentos 

associados às solas e calçado Wock (rebarbagem, limpeza, colagem, aplicação de rastos, etc.) e a 

respetiva embalagem final. 

 

3.6. Descrição do setor SBR vulcanização 

O projeto descrito no presente relatório foi realizado no setor de SBR (Borracha de Butadieno 

Estireno) Vulcanização (também denominado muitas vezes por SBR Compressão). Na figura 14 é 

apresentado o layout desse setor. 

 

 

Legenda: 

 

Figura 14 - Layout SBR Vulcanização 

 

Acabamentos 
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O SBR Vulcanização está dividido em grupos de máquinas; A, B, F, C e G; (ordem corresponde à 

distribuição física dos grupos) e respetivos Acabamentos. As máquinas trabalham a 3 turnos, das 

6h às 14h, das 14h às 22h e das 22h às 6h, 5 dias por semana, sendo os trabalhadores rotativos 

entre o primeiro e o segundo turno e fixos para o turno da noite. Em relação aos acabamentos 

trabalham em apenas 2 turnos, das 6h às 14h e das 14h às 22h, também cinco dias por semana. 

Em relação às máquinas temos a seguinte distribuição: 

O grupo A é constituído por 6 máquinas, cada uma com quatro posições, ou seja acomodam quatro 

moldes (esses moldes tipicamente são duplos). Normalmente neste grupo são feitas solas com uma 

cor apenas (monocolores). 

O grupo B é constituído por 6 máquinas, cada uma com quatro posições/moldes, e tem o mesmo 

funcionamento que o grupo A.  

Os grupos A e B têm 3 operadores afetos - o primeiro operador é responsável por 4 máquinas do 

grupo A, o segundo operador é responsável por quatro máquinas também, duas do grupo A e duas 

do grupo B, por fim o terceiro funcionário é responsável pelas últimas quatro máquinas do grupo 

B. 

O grupo F contém dois subgrupos F1 e F2, é constituído por 5 máquinas e tem afeto 3 funcionários, 

um funcionário na F1 e outro na F2 e um terceiro funcionário que dá apoio no F1 e F2. Neste grupo 

as solas que são produzidas com prioridade são as multicolores e bicolores podendo também 

produzir solas de apenas uma cor. 

O grupo C é constituído por 8 máquinas e tem dois funcionários afetos, as primeiras 4 máquinas 

são utilizadas para testes e amostras e não funciona a 100%. As últimas 4 máquinas funcionam 

normalmente e são utilizadas para fazer solas com uma cor. 

O grupo G também contém dois subgrupos G1 e G2, é constituído por 6 máquinas e tem 2 

funcionários afetos: um no G1 e outro no G2. Neste grupo as solas que são produzidas dependem 

das necessidades e podem ser monocolores, bicolores ou multicores.  

Neste setor, cada operador tem o seu grupo de máquinas (Grupo A, A+B, B, F1, F2, C1, C2, G1 ou 

G2) e cada grupo tem um LCD onde estes conseguem ver a ordem de produção que está associada 

a cada posição da máquina. Ao consultarem a ordem de produção conseguem ver o modelo, a cor, 

o tamanho que é necessário produzir entre outras informações importantes (figura 15). 
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No LCD o operador pode solicitar o caixote de borracha ao setor da misturação e, quando o 

abastecedor chega com o caixote à máquina que o solicitou, o operador tem que introduzir no 

sistema a indicação que o caixote chegou à máquina. No LCD é também registada a quantidade 

produzida e a quantidade de refugo e a conclusão da ordem. Registam-se ainda as diferentes 

paragens de máquinas assim como os respetivos motivos. É importante salientar que a produção é 

realizada de acordo com uma ordem de produção e não uma encomenda, podendo uma 

encomenda dar origem a mais que uma ordem de produção e uma ordem corresponder a mais que 

uma encomenda. 

Depois de ter os caixotes de borracha para cada ordem de produção o operador carrega a máquina 

com os preformados de borracha, sendo importante que os preformados venham com o peso certo 

para o modelo que se está a produzir pois, caso isto não se verifique, corre-se o risco de as solas 

não saírem completas ou, contrariamente, apresentarem um excesso de rebarba e o consequente 

desperdício. Para cada modelo o tempo de máquina necessário para produzir um par de solas 

altera, mas em média demora cerca de 10 minutos a ser vulcanizado. Cada modelo tem uma 

quantidade total de caixa variável, por outras palavras, cada modelo tem um lote técnico de 

embalagem diferente. Na imagem anterior, podemos verificar que a ordem de produção é de 88 

pares e que a quantidade total da caixa é de 40 pares o que significa que ao fim de 40 pares vai sair 

um rótulo idêntico ao da figura 16. 

Figura 15 - PrintScreen do LCD 
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Figura 16 – Rótulo que acompanha a caixa 

 

No rótulo é possível observar várias informações importantes para todos os intervenientes no 

processo, começando pelo canto superior esquerdo é possível observar que estamos perante o 

caixote número 4 num total de 11 caixotes para esta ordem. No canto superior esquerdo 

conseguimos saber em que setor foram produzidas as solas e, neste caso, as solas foram produzidas 

no setor SBR Compressão. Ao centro tem um código de barras para ser registado nas operações do 

roteiro que as solas têm que percorrer até obtermos o produto final, em seguida, tem a 

encomenda, a data de entrega, o cliente, a ordem de produção, a quantidade total da ordem, o 

material e as operações do roteiro. No canto inferior direito é possível ver a quantidade de solas 

que tem que ter a caixa e no canto inferior esquerdo é surge o tamanho das solas pertencentes 

àquele rótulo. 

No final da produção da ordem o operador coloca a caixa, com as solas, em carrinhos (figura 17) 

que depois serão transportados para a zona dos acabamentos. 
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Figura 17 - Caixas com solas nos carrinhos 

 

As solas chegam aos acabamentos em caixas sendo de notar que todas as solas têm que ser 

rebarbadas. Pode-se observar o processo de rebarbagem na figura 18. 

 

 

Figura 18 - Rebarbagem de uma sola 
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Depois de rebarbadas as solas são limpas com MEK (Metil Etil Cetona), sendo que este passo, 

normalmente, é efetuado apenas nas solas brancas ou no caso das solas se encontrarem muito 

sujas. O passo seguinte é a escovagem, processo em que as solas são escovadas para eliminar 

impurezas da borracha, defeitos de molde ou defeitos da rebarbagem mas, mais uma vez, é de 

salientar que esta operação nem sempre é necessária pois nem todos os modelos têm os problemas 

referidos anteriormente. 

Relativamente à pintura, quase nenhuma sola passa por este processo, apenas as que têm defeito 

de máquina que não foram detetados previamente e necessitam de retoques da pintura, evita-se 

ao máximo ter que recorrer a este processo e, normalmente, apenas se recorre à pintura para 

retocar pequenos defeitos. 

Por fim, todas as solas são embaladas, por um embalador que confere todas as informações que se 

encontram no rótulo, e estão prontas para seguirem até ao armazém e mais tarde para o cliente 

final. 

 

O esquema seguinte (figura 19), representa as etapas por onde todas as solas passam: 

 

 

Figura 19 - Etapas base para obtenção de uma sola (SBR Compressão) 

 

Terminada a descrição da empresa, do seu processo produtivo e, mais especificamente, do setor 

SBR Compressão, no próximo capítulo será explicado o trabalho desenvolvido ao longo deste 

projeto.  

  

Receção 
caixote com 

borracha

Carregar o 
molde

Obtenção 
da sola

Rebarbar
Embalagem 

final
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4. Caso prático 

O presente capítulo descreve o projeto que foi desenvolvido no departamento de tempos e 

métodos e custeio da Procalçado S.A. apresentando uma descrição sumária do mesmo, a 

metodologia utilizada, os problemas detetados, assim como as sugestões de melhorias 

implementadas. 

 

4.1. Caracterização sumária do projeto 

O projeto foi desenvolvido numa empresa que tem como principal atividade a produção de solas, 

sendo que o grupo também produz e é detentor de duas marcas de calçado: a Lemon Jelly e a Wock. 

O projeto insere-se no setor SBR da fábrica, onde se produzem solas de borracha através da 

vulcanização da mesma. Verificou-se que, atualmente, os trabalhadores deste setor produzem 

menos que em anos transatos, sendo uma das causas identificadas pela empresa, a desmotivação 

dos trabalhadores. O principal objetivo deste projeto é aumentar a motivação dos trabalhadores e, 

consequentemente, aumentar a produtividade, através da atribuição de um prémio. 

 

4.2. Metodologia 

O primeiro passo, antes de passar à avaliação de desempenho propriamente dita, será conhecer a 

organização, o seu funcionamento e os diferentes setores, fazendo assim os fluxogramas de cada 

processo e analisando os diferentes layouts da fábrica, passando-se, de seguida, a uma análise mais 

focada no setor onde será realizada a avaliação de desempenho. 

A observação do trabalho diário, a recolha de tempos e a extração de dados do SAP servirão como 

forma de obter a informação necessária para se atingir o objetivo principal, a definição do sistema 

de avaliação de desempenho. Uma vez efetuada essa recolha de dados, é necessário um 

tratamento posterior dos mesmos e, relativamente aos dados extraídos do SAP, perceber no “chão 

de fábrica” se os dados são fiáveis ou não, ou seja, verificar se os registos relativos a paragens, 

refugos ou produção estão a ser realizados adequadamente. Depois de se tratarem e analisarem 

os dados de produção, o próximo passo é utilizar indicadores adequados (KPI), entre outras 

ferramentas, para se determinar um objetivo justo que os colaboradores de cada turno possam 

atingir. 
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Após a definição do objetivo será necessário começar a monitorizar o desempenho dos 

trabalhadores para que o prémio possa ser atribuído, mas também para confirmar se a 

implementação do mesmo teve, ou não, um impacto positivo no desempenho dos trabalhadores. 

 

4.3. Situação inicial e o problema 

Os principais problemas encontrados no setor relativamente às máquinas são: 

 Demasiadas paragens de máquina tendo elas diferentes causas: falta de matéria-prima, 

mudança de molde, molde ao lado parado, paragem planeada, avaria de máquina, 

mudança de marca/cunho, mudança de cor, falta de etiquetas, falta de energia, avaria de 

molde, produção de faltas, manutenção preventiva. Sendo as três paragens mais 

significativas (com mais minutos de paragens) a paragem por falta de matéria-prima, 

mudança de molde e avaria de máquina (figura 20). Esta análise refere-se ao período de 

uma semana, mais concretamente a semana 21 do ano de 2018. As três maiores causas 

de paragens representam 82% das paragens totais do setor SBR Vulcanização na semana 

de 21 a 27 de maio de 2018. 

 

 

Figura 20 -Paragens, em minutos, da semana 21 de 2018 (21 a 27 de maio) 
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 Solas estragadas e contagem de solas errada à saída de máquina, que origina faltas de 

produção que é, atualmente, um dos maiores problemas da empresa, ou, contrariamente, 

a produção de um número excessivo de solas o que dá origem à criação de stock também 

ele um dos grandes problemas da empresa. 

 Produtividades de máquina inferiores a anos transatos. 

 

Já relativamente aos Acabamentos os maiores problemas detetados são: 

 Diferentes tipos de modelos com graus de dificuldade bastante diferentes têm associado 

o mesmo tempo de rebarbagem. 

 Os problemas relacionados com as solas, defeitos, são apenas detetados na embalagem 

final, problemas esses que podiam ter sido identificados a montante. 

 

4.4. Problema das paragens de máquina 

No início do projeto foram verificadas as principais paragens, tendo-se passado a recolher 

diariamente os dados relativos às mesmas, sendo estes afixados semanalmente. Foi assim 

necessário observar diretamente no chão de fábrica para tentar compreender, junto dos 

operadores, quais eram as principais causas que levavam a registos de paragens pois o principal 

objetivo das paragens é conseguir saber se as máquinas se encontram realmente paradas para 

depois se conseguir atuar sobre as paragens com maior incidência. Depois de se ter os dados das 

paragens fiabilizados, e assim conseguir-se obter dados reais, passou-se então a atuar numa das 

principais paragens: falta de matéria-prima. 

Procurou-se então perceber o que significa esta paragem, tipicamente resulta do facto de não 

existir borracha para aquela ordem de produção sendo que, quem fornece a borracha para o setor 

SBR é o setor da misturação, porém o setor da misturação funciona a dois turnos e o setor SBR 

funciona a três turnos. Assim, para a borracha estar disponível na máquina, a misturação tem que 

preparar a borracha dois dias antes da sua produção no setor SBR, o que significa que o que está 

planeado ser feito hoje em máquina tem que ter sido pedido dois dias antes à misturação, ou seja, 

para isto funcionar o planeamento tem que ser fechado e não pode ser alterado, o que não 
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acontece na realidade. O que acontece com o planeamento, porém, é o seguinte, num determinado 

momento recebe-se uma encomenda do cliente e coloca-se essa encomenda no planeamento das 

máquinas conforme os requisitos (se é bicolor, monocolor, tamanho do molde, tamanho de 

encomenda, etc.) mas, se é planeada hoje em máquina, só daqui a dois dias é que pode começar a 

trabalhar em máquina, porque mesmo que a encomenda chegue hoje e seja colocada amanhã em 

máquina, não vai existir matéria-prima e o molde vai ficar parado à espera de borracha. O 

planeamento comete muitas vezes esse erro e as máquinas ficam paradas por falta de matéria-

prima porque o setor da misturação não conseguiu produzir a borracha, ou seja, umas principais 

causas da falta de matéria-prima em máquina é o planeamento. 

Quando se começou a analisar individualmente as faltas de matéria-prima em cada posição e 

máquina conseguiu-se perceber que a misturação não estava a trabalhar com os dois dias de 

antecipação, como o desejado. Procurou-se recuperar esses dois dias, fazendo horas extra e 

sábados tendo-se verificado que, após esse esforço de ultrapassar o atraso, as faltas de matéria-

prima começaram a diminuir e dificuldades de coordenação entre o setor SBR e a misturação 

reduziram-se. Continuavam, porém, a existir faltas de matéria-prima e, assim, tentou-se perceber 

qual era o motivo para a borracha ainda faltar em máquina. O que estava a acontecer é que a 

borracha apesar de já ter sido produzida encontrava-se “Não avaliada” ou encontrava-se avaliada 

mas estava “Não OK”. Reuniu-se então com o departamento de qualidade para tentar perceber 

quais eram os procedimentos realizados.  

A brawell (equipamento) corta a borracha com a chapa/fieira pretendida, e quando sai o primeiro 

preformado da máquina o operador retira uma amostra para um saco de plástico (para não existir 

contaminação) e coloca uma etiqueta específica para a reometria (figura 21), sendo que a reometria 

consiste num conjunto de técnicas experimentais para medir a relação entre a tensão e a taxa de 

cisalhamento de polímeros fundidos (Santana, 2018). 

 

 

Figura 21- Etiqueta de Reometria 



39 
 

 

Quando o responsável pelas reometrias analisa a borracha dá a confirmação “OK” ou “NOK” e, no 

intervalo de tempo entre o qual sai a etiqueta da reometria e a avaliação da borracha, o estado da 

borracha no sistema aparece “N/A” que significa não avaliado. Quando a borracha fica “NOK” é 

necessário, então, avaliar as causas que levaram a essa situação e que podem ser diversas: 

 Borracha fora de cor; 

 Borracha lenta; 

 Borracha acelerada; 

 Borracha suja ou contaminada; 

 Borracha fora do prazo. 

 

Depois da borracha se encontrar NOK o processo de resolução das causas é bastante complexo e 

demorado, o que se reflete depois em máquina, pois estas ficam paradas porque a borracha está 

NOK. Em cada turno existe apenas uma pessoa a afinar cores e a tratar das borrachas que estão 

NOK e, muitas vezes, as borrachas demoram vários dias a ser afinadas estando, frequentemente, 

durante esse tempo, o molde em máquina, parado, à espera que a borracha fique OK, mais outro 

motivo para a máquina se encontrar parada por falta de matéria-prima. 

 

4.5 Solas estragadas e contagem de solas errada à saída da máquina 

Este ponto procura descrever os dois maiores problemas do setor SBR e da Procalçado, as solas 

estragadas e a contagem errada de solas na “boca” da máquina. O operador de máquina tem como 

responsabilidades produzir as solas, verificar a qualidade das mesmas e cumprir com as indicações 

do rótulo (por exemplo, se a quantidade de caixa são 40 pares o operador tem que produzir 

exatamente 40 pares, nem mais nem menos). As consequências de produzir um par a mais ou um 

par a menos são muito relevantes para a empresa. Um exemplo concreto, se o operador produziu 

menos um par do que a quantidade que regista o rótulo, na próxima etapa que é a rebarbagem os 

operadores rebarbam as solas e não as contam logo vão faltar solas para completar o pedido do 

cliente, sendo isso detetado apenas na fase final de embalagem pois é de salientar que as solas não 

são logo rebarbadas à saída da máquina, dado que existe normalmente um WIP (work in progress) 
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de 6000 solas à espera para serem rebarbadas Este valor de WIP explica-se com a situação, referida 

anteriormente, da rebarbagem trabalhar a 2 turnos e as máquinas a 3 turnos, existindo apenas uma 

linha de acabamentos (ring 10) para os dois setores (SBR Vulcanização mais SBR Injeção). As 

consequências de o operador produzir menos um par são enormes, pois, por exemplo numa 

encomenda de 250 pares se o operador no início do processo em máquina fizer uma má contagem, 

o erro só será detetado na embalagem final, quando o molde já não se encontrar em máquina, o 

que faz com que seja necessário voltar a colocar o molde em máquina (os moldes pesam em média 

de 50 quilogramas), aquecer o molde (o que demora cerca de 1 hora) e voltar a pedir matéria-prima 

para produzir um par de solas que terá um custo acrescido para a empresa que não se encontra 

orçamentado. O mesmo acontece com as solas que se estragam ao longo do processo, ou se 

estragam na rebarbagem ou na escova levando à falta de solas para completar a encomenda.  

Existe, naturalmente, a situação oposta em que são produzidas solas a mais e, quando isso 

acontece, estas são enviadas para stock, mas antes é verificado se o molde se encontra em 

máquina, se sim, as solas são colocadas junto às restantes solas que estão a sair da máquina. É de 

salientar que este stock tem um número avultado de solas (cerca de 20000 pares de solas) que 

resultou do acumular de produção de solas a mais ao longo de alguns anos, e de encomendas que 

foram mal registadas (ou numa cor diferente, ou num tamanho errado, etc), seja pelo cliente seja 

pela empresa. O objetivo da empresa é reduzir esse número de solas ou até mesmo eliminar este 

stock. 

 

4.6. Produtividade de máquina inferior a anos transatos 

Como já foi referido anteriormente, uma das motivações que levou a empresa a apostar na 

avaliação de desempenho foi o facto de a produtividade de máquina ser inferior a anos transatos. 

Depois de alguns meses a observar o processo produtivo diariamente foi possível perceber que a 

realidade da empresa não era a mesma que a de alguns anos atrás. Há cerca de 10 anos atrás a 

empresa tinha poucos clientes pois as encomendas ocupavam a capacidade disponível uma vez que 

erma muito grandes (na ordem dos milhares de pares) e, assim, os moldes encontravam-se em 

máquina semanas, muitas vezes meses, sempre a produzir o mesmo tipo de sola. No ano em que a 

Ecco (um desses clientes) deixou de produzir solas de borracha em Portugal e passou a sua 

produção para a Tailândia, o negócio das solas de borracha da Procalçado deu uma reviravolta, 

passou por uma crise em que teve de despedir muitos dos seus colaboradores mas, passado alguns 
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anos, recuperou e aumentou o nível de produção, mas com um tipo de cliente diferente. Neste 

momento tem uma maior quantidade de clientes mas com tamanhos de encomendas bastante 

inferiores ao de anos anteriores. Naturalmente, esta alteração no perfil das encomendas teve um 

impacto importante no desempenho do setor produtivo uma vez que maior variedade de 

encomendas de dimensão inferior, obrigam a mudanças de molde muito mais frequentes e 

significativas, o que consequentemente diminui a produtividade. 

Para se poder avaliar o nível de produção das diferentes máquinas passou-se a fazer uma análise 

semanal das mesmas como mostra na figura 22. 

 

 

Figura 22 -Produtividade de máquinas do setor SBR Vulcanização da semana 22 de 2018 

 

Na figura 22 pode-se observar o gráfico com a produtividade do setor em pares, a azul pode-se 

verificar essa mesma produtividade, a amarelo é possível verificar o número de pares estragados 

que foram registados na máquina, também por turno, e a cor de laranja pode-se observar o 

objetivo. Para se chegar ao objetivo foi discutido com as diferentes pessoas envolvidas no processo, 

chefes de turno, chefes de setor, departamento de tempos e métodos, diretor de operações e 

chegou-se a conclusão que esta forma seria a ideal para se avaliar os diferentes turnos do setor. A 

forma está relacionada com o número de pares que cada Grupo produz por turno, ou seja, o grupo 

A, A+B, B e C produzem 25 pares por turno e cada grupo tem 16 posições, em relação ao grupo G 

produz 20 pares por turno e tem 20 posições e por fim o grupo F tem 24 posições e produz 15 pares 

por turno. Assim, se se multiplicar o valor total pelos dias úteis da semana, neste exemplo, 

bastariam apenas 3 dias úteis para se chegar ao valor do objetivo de 7080 pares. Este gráfico realiza-

se semanalmente sendo afixado às segundas-feiras no setor, existindo, porém, sempre um 
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acompanhamento dado que antes de se afixar o mesmo, é efetuada uma pequena reunião no chão 

de fábrica com os chefes de turno com o intuito de discutir o que se passou na semana anterior, se 

atingiram o objetivo ou se existiram alguns entraves que impediram que este fosse atingido. 

 

4.7. Problemas relacionados com os Acabamentos 

Como já foi referido anteriormente, diferentes tipos de modelos com graus de dificuldade bastante 

díspares têm associado o mesmo tempo de rebarbagem e assim, como forma de ultrapassar este 

problema foram criadas famílias de solas, processo que será explicado no ponto seguinte. Outro 

dos problemas associados aos acabamentos são os defeitos de solas que são detetados apenas na 

embalagem final, sendo as medidas tomadas em relação a esta questão explicadas num outro 

ponto. 

 

4.7.1. Famílias de solas SBR 

O primeiro passo dos acabamentos a que são sujeitas todas as solas é a rebarbagem. Existem dois 

tipos de máquinas de rebarbagem: a máquina normal e a máquina de braço. A maior parte das solas 

são rebarbadas em máquina normal, depois existem solas que são totalmente rebarbadas na 

máquina de braço e solas que são rebarbadas na máquina de braço e na máquina normal. 

Para o custeio de solas não existia uma diferenciação de tempo de rebarbagem, uma sola lisa tinha 

o mesmo tempo de rebarbagem que uma sola de máquina de braço. 

O primeiro objetivo era dividir as diferentes solas em diferentes famílias. Para chegar às famílias 

começou-se por retirar tempos de rebarbagem de diferentes solas por forma a começar a ter 

sensibilidade suficiente para perceber as diferenças entre solas, e fez-se um brainstorming com os 

rebarbadores e com os respetivos chefes de acabamentos, para tentar perceber a opinião dos 

mesmos relativamente ao facto de todas as solas terem o mesmo tempo para custeio e para futura 

avaliação de desempenho. Depois do brainstorming, chegou-se ao consenso das diferentes famílias 

como mostra a tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Famílias de solas SBR 
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Na fábrica já passaram centenas de modelos diferentes para rebarbagem, não seria lógico calcular 

o tempo de cada sola diferente. Para chegarmos às famílias teve-se acesso às encomendas dos 

últimos três anos (2015, 2016 e 2017) que corresponderam a 707 modelos diferentes. Na 

Procalçado existe um catálogo das diferentes solas, e consultou-se modelo a modelo a fotografia 

correspondente, através da fotografia e da aprovação das pessoas especializadas no processo 

conseguiu-se catalogar 603 modelos, os restantes 104 modelos não tinham fotografia no catálogo 

e as pessoas especializadas no processo não conheciam as solas, sendo que esses 104 modelos 

correspondem a apenas 2% das vendas. Na figura 23 apresenta-se um exemplo de cada tipo de 

sola. 

 

 

 

 

Infelizmente este tópico das famílias não avançou devido a várias situações, nem todas as solas se 

encaixavam nas famílias de solas, depois de tirar os vários tempos conseguiu-se perceber que o 

valor médio de 45 segundos por par não era totalmente descabido. Para situações em que um 

modelo mais complexo ultrapassa esse tempo médio de rebarbagem é necessário cronometrar o 

Famílias de Solas SBR 

Sola tacão 

Sola caixa 

Sola lisa (básica) 

Sola máquina braço 

Etiquetas/Capas/Tacões 

Placas 

Sola com curvas 

Figura 23 - Famílias de solas e respetivas imagens 
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tempo e alterar o tempo médio para o tempo real. Outra das situações que levaram a que este 

tópico não avançasse foi o trabalho que seria necessário para inserir os tempos das famílias no 

sistema de informação, demasiado demorado para o retorno esperado. 

 

4.7.2. Problemas com as solas apenas detetados na embalagem 

Os problemas relacionados com os moldes que causam defeitos nas solas, ou mesmo problemas 

que estejam relacionados com a matéria-prima que também eles originam problemas nas solas, ou 

defeitos da má rebarbagem dos colaboradores devem ser detetados o cedo possível. Para avaliar 

os tipos de defeitos que apenas eram detetados na fase final do processo, ou seja na embalagem, 

começou-se por pedir aos embaladores que separassem as solas que rejeitavam num sítio 

específico para que, uma vez por dia, se pudesse verificar os tipos de defeitos que se encontravam 

rejeitados. Alguns dos defeitos mais comuns são os que se podem observar nas figuras seguintes. 

Na figura 24 é possível detetar-se um defeito no molde, ou seja, todas as solas que vão sair daquele 

molde vão ter o mesmo defeito no mesmo local. 

 

 

Figura 24 - Sola com defeito no molde 

 

Na figura 25, pode-se observar um defeito grave de rebarbagem, ou seja, o operador cortou a sola 

ao tirar a rebarba da mesma. 
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Figura 25 - Sola com defeito na rebarbagem 

 

Na figura 26, verifica-se que as duas solas têm cores diferentes, quando deviam ter a mesma cor, 

ou seja, as solas foram rejeitadas na embalagem por não corresponderem ao padrão. 

 

 

Figura 26 - Solas “fora de cor” 

 

Passou-se então a criar uma rotina diária de verificação do que era rejeitado, depois de se verificar 

o que estava a ser rejeitado era necessário falar com as pessoas responsáveis pelos mesmos. Em 

relação aos defeitos dos moldes era necessário falar com o responsável pela manutenção destes 



46 
 

para evitar que acontecesse mais vezes aquele defeito. Quando o problema era com a rebarbagem, 

primeiramente via-se qual foi o operador que estragou a sola sendo depois essa informação 

disponibilizada ao chefe de linha. Por último, quando os defeitos que apareciam eram “fora de cor” 

os problemas eram relatados ao setor da misturação, mais concretamente aos afinadores de cores. 

Depois de um mês desta análise diária conseguiu-se diminuir o valor médio de pares rejeitados e 

60 pares por dia para 20 pares por dia. 

 

4.8. Avaliação de desempenho da rebarbagem 

Com a avaliação de desempenho das máquinas mais desenvolvida era necessário tratar também da 

avaliação de desempenho dos acabamentos, mais concretamente da rebarbagem. 

 

4.8.1. Avaliação de desempenho com base nos tempos do roteiro 

Depois de muitas horas passadas no chão de fábrica e discussão com todas as pessoas envolvidas 

foi decidido desenvolver uma transação no sistema ERP para avaliar os operadores e, mais tarde, 

premiarem-se os melhores com um prémio de produtividade. 

O funcionamento da transação é muito simples e fácil de entender (figura 27), os dados obrigatórios 

na entrada são a data ou semana e o ring que se pretende avaliar, neste caso em concreto, é o ring 

dos acabamentos do setor do SBR Compressão (ring 10). Os dados obtidos são os seguintes, os 

operadores que tiveram picagens na entrada de ring (Rebarbagem) e as quantidades de pares de 

solas que rebarbaram por dia, sendo que o dia 1 corresponde a segunda-feira e assim 

consecutivamente, na coluna seguinte é possível observar o total de pares rebarbados naquela 

semana. Cada operador regista a sua entrada ao trabalho com a “picagem” do dedo e com esse 

registo é possível obter o número de minutos trabalhados por operador naquela semana em 

questão. Na coluna seguinte é possível visualizar o somatório total do tempo do roteiro referentes 

às solas que foram rebarbadas por determinado operador, por exemplo, se um determinado 

operador rebarbar 200 pares de solas que têm um tempo de 45 segundos definidos no roteiro, 

multiplicando os valores é possível obter o tempo necessário, do roteiro, para rebarbar 

determinadas solas. Ao calcular-se a diferença entre os minutos trabalhados e o tempo do roteiro 

consegue-se perceber se o operador foi ou não produtivo, se a diferença for positiva está-se 
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perante um operador produtivo se a diferença for negativa está-se perante um operador não 

produtivo. 

 

 

Figura 27 - Layout da transação ZPremio 

 

Para mais tarde a empresa poder ou não atribuir o prémio de produtividade fez-se ainda o seguinte 

cálculo, multiplicou-se a diferença de minutos por 0.15€ (custo do operador por minuto no setor 

SBR Compressão, de acordo com a informação fornecida pela contabilidade) e assim, com esse 

cálculo, consegue-se obter o lucro de determinado operador ter realizado o trabalho em menor 

tempo do que o que está no roteiro daquela sola. Em discussão com as pessoas envolvidas neste 

processo, nomeadamente diretor de operações e responsável pelo departamento de tempos e 

métodos, decidiu-se que o possível valor a atribuir nos prémios seria 20% do lucro de determinado 

operador. Este prémio não chegou a ser atribuído aos operadores não por falta de alinhamento do 

mesmo, mas sim por decisão superior. 
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4.8.2. Avaliação de desempenho noutra perspetiva 

Utilizando os dados fornecidos pelo ZPremio decidiu-se fazer um gráfico de avaliação de 

desempenho idêntico ao gráfico de avaliação das máquinas do setor SBR Vulcanização, como se 

pode ver na figura 28. 

 

 

Figura 28 - Gráfico das produções da rebarbagem afixado semanalmente 

 

O objetivo e a baseline foram definidos com base nos dados do ano de 2018, da semana 1 até à 

semana 39 (ver tabela 3). O objetivo foi o máximo atingido pelos rebarbadores nestas semanas 

(1282 pares) e a baseline (718 pares) foi definida com base na média de pares rebarbados ao longo 

das semanas analisadas. 

Todos os rebarbadores que estiveram abaixo da baseline estão a ser pouco produtivos, os que se 

encontram entre a baseline e o objetivo (até 78%) encontram-se com um desempenho razoável e 

aparecem com cor amarela na figura 28, os colaboradores que estão acima dos 78% encontram-se 

a verde na figura 28.  

O gráfico é afixado semanalmente no setor, e enviado para o CEO da empresa e o diretor de 

operações, estando a ser utilizado para decisões futuras em relação às renovações ou não dos 

contratos, permitindo saber quem são o top 3 de melhores operadores e os três piores 

rebarbadores ao longo dos meses avaliados. No início do ano 2019 tem-se como objetivo utilizar os 

dados do ano 2018 completo para redefinir a baseline e o objetivo a usar no futuro 

(especificamente em 2019). 
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Tabela 2- Dados utilizados para fazer o gráfico de avaliação de desempenho dos rebarbadores do setor SBR 

Vulcanização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador 
Média de 

pares por dia 
Baseline 
em pares 

Objetivo em 
pares 

% 
atingida 

% 
baseline 

% 
objetivo 

841 728 718 1282 57% 56% 100% 

881 736 718 1282 57% 56% 100% 

343 774 718 1282 60% 56% 100% 

567 805 718 1282 63% 56% 100% 

303 840 718 1282 66% 56% 100% 

999 878 718 1282 68% 56% 100% 

834 899 718 1282 70% 56% 100% 

1005 963 718 1282 75% 56% 100% 

61 1031 718 1282 80% 56% 100% 

600 1048 718 1282 82% 56% 100% 

685 1132 718 1282 88% 56% 100% 

137 1155 718 1282 90% 56% 100% 
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5. Conclusões e considerações finais 

Com a globalização e o aparecimento de um ambiente mais competitivo as empresas sentem a 

necessidade de aproveitar cada vez melhor os seus recursos, o que não quer dizer, 

necessariamente, reduzir custos, mas também investir em áreas estratégicas. A Procalçado teve 

que optar por uma forma de acompanhamento e medição do desempenho empresarial para 

proporcionar uma visão e controlo do que se passa no chão de fábrica. 

É importante que se continue a investir no desenvolvimento, na investigação por forma a manter 

uma posição diferenciadora no mercado, a preços competitivos. No entanto, existem outros 

recursos que não podem nem devem ser esquecidos, que são os recursos humanos da empresa, as 

empresas devem sempre continuar a investir nos seus colaboradores, a desenvolver as suas 

competências e a ajudá-los a crescer enquanto profissionais. Segundo Roldão e Ribeiro (2014) “O 

principal fator são as pessoas - Dizer que o principal fator são as pessoas não é só considerá-las o 

bem mais precioso da empresa, é afirmar que a empresa é uma equipa de pessoas. Esta 

consideração implica uma atitude de reconhecimento da sua autonomia e das suas capacidades 

fundamentais”. 

Para terem sucesso, as empresas devem procurar trabalhar com os melhores, para isso é necessário 

continuar a fazer este investimento e não olhar para os recursos humanos como uma área pouco 

estratégica e, consequentemente, onde se pode fazer grandes cortes orçamentais. Por alguma 

razão grandes multinacionais de sucesso investem nos seus colaboradores com formações, 

incentivos de diferentes formas para promover a assiduidade, a pontualidade, a produtividade, a 

qualidade, entre outros. Estas empresas reconhecem o valor e a importância dos colaboradores 

que empregam e sabem que eles são fundamentais para que continuem a ser consideradas 

empresas de referência a nível mundial. 

Assim, este trabalho procurou analisar de forma mais aprofundada a importância da avaliação de 

desempenho para as organizações, começando por fazer uma abordagem teórica a avaliação de 

desempenho, de seguida uma explicação da situação encontrada e medidas que foram tomadas 

para tentar diminuir essas situações e as ações que foram tomadas para se passar a ter uma 

avaliação de desempenho, uma realidade que já não era conhecida na empresa.  

Os resultados obtidos com este projeto foram satisfatórios na medida que passou a existir uma 

rotina de avaliação de desempenho (avaliação e afixação semanal da avaliação de desempenho do 
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setor) que não existia e esse era o principal objetivo do projeto. O objetivo seguinte é replicar a 

avaliação de desempenho deste setor para os outros setores da empresa. 

Acredita-se, no entanto, que os resultados poderiam ter sido mais vantajosos se a atribuição do 

prémio de desempenho fosse de facto implementada, mas isso são limitações que não estão 

diretamente associadas a este projeto. 

 

  



53 
 

Referências 

Anthony, W., Perrewé, P. e Kacmar, K. (1996). Strategic Human Resource Management, 2ª Edição. 

FortWorth: The Dryden Press. 

Araújo, L. (2006). Gestão de Pessoas: Estratégias e integração organizacional. São Paulo: Atlas. 

Brewer, P.C. e Speh, T.W. (2000). Using the balanced scorecard to measure supply. Business School. 

Working Paper Nº 10-074. 

Caetano, A. (1998). Avaliação do desempenho: Metáforas, conceitos e práticas. Lisboa: RH Editora. 

Chiavenato, I. (1989). Recursos humanos na empresa. São Paulo: Atlas. 

Chiavenato, I. (2002). Gestão de pessoas. São Paulo: Editora Atlas. 

Chiavenato, I. (2009). Administração geral e pública: Teoria e mais de 500 questões com Gabarito. 

4ª Edição. Rio de Janeiro. Elsevier. 

Cripa, B., Lima, G., Freitas, R., Caichiolo, T. e Massaro, T. (2018).“Vulcanização da borracha natural 

com enxofre”. Pág.2. Acesso a 20 de Março de 2018. Retirado de 

http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/gestao_foco/artigos/ano2016/018_borracha_nat

ural.pdf 

Cunha, M.P., Rego, A., Gomes, J.F.S., Cabral-Cardoso, C., Marques, C.A. e Cunha, R.C. (2010). 

Manual de gestão de pessoas e do capital humano. (2ª edição). Lisboa: Edições Sílabo. 

Economia Online (2017). “Procalçado: 40 anos a dar corda - e sola - aos sapatos”. Acesso a 30 de 

Novembro de 2017. Retirado de https://eco.pt/2017/03/30/procalcado-40-anos-a-dar-corda-e-

sola-aos-sapatos/ 

Fazemos bem (2016). “Sapatos que triunfaram em Portugal já caminham por toda a europa”. 

Acesso a 14 dezembro de 2017. Retirado de http://fazemosbem.jn.pt/2016/07/11/788/ 

Fernandes, A. (2013). Gestão de desempenho dos colaboradores: O caso da Bosch. Universidade 

de Aveiro. 

Kaplan, R. S. (2010). Conceptual foundations of the balanced scorecard. Working Paper, Harvard 

Business School, Harvard University. 



54 
 

Lemon Jelly Shoes (2017). “Sobre nós”. Acesso a 20 de novembro de 2017. Retirado de 

https://www.lemonjellyshoes.com/pt#aboutus 

Lucena, M. (1995). Avaliação de Desempenho. São Paulo: Editora Atlas. 

Marques, J. (2018). “Principais métodos de avaliação de desempenho de funcionários”. Acesso a 22 

de Novembro de 2018. Retirado de https://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-

pessoas/principais-metodos-avaliacao-desempenho-funcionarios/ 

Marras, J. (2000). Administração de Recursos Humanos. 3ª Edição. São Paulo: Futura. 

Polipmi (2018). “Injeção de borracha”. Acesso a 15 de Janeiro de 2018. Retirado de 

http://www.polipmi.com.br/injecao_borracha.htm 

Roldão, V., Ribeiro, J. (2014). Gestão das Operações uma abordagem integrada. Lisboa: Monitor. 

Russo, C. (2017), Avaliação de desempenho: Estudo de caso no setor do papel e dos produtos 

florestais. Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Ciências Empresariais. 

Santana, R. (2018). “Análise instrumental aplicada a polímeros”. Acesso a 10 de julho de 2018. 

Retirado de https://chasqueweb.ufrgs.br/~ruth.santana/analise_instrumental/aula4d.html 

Silva, M. e Moitinho, G. (2016). “Avaliação de desempenho nas organizações”. Revista Cosmopolita 

em Ação, Pág. 57-68. Retirado de 

http://revistas.icesp.br/index.php/Cosmopolita/article/view/163/169 

Sousa, M.J., Duarte, T., Sanches, P.G. e Gomes, J. (2006). Gestão de recursos humanos: Métodos e 

práticas (3ª edição). Lisboa: Lidel. 

Walker, J.W. (1992). Human resource strategy. New York: McGraw-Hill. 

Wikipedia (2017). “Espuma Vinílica Acetinada”. Acesso a 18 de Janeiro de 2018. Retirado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espuma_vin%C3%ADlica_acetinada 

Wikipedia (2017). “Flocagem”. Acesso a 15 de Janeiro de 2018. Retirado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Flocagem 

Wock Shoes (2018). “Mais razões para adorar a wock”. Acesso a 13 de janeiro de 2018. Retirado de 

https://www.wockshoes.com/pt/mundo-wock/mais-razoes-para-adorar-a-wock_358.html 


