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Este projeto resulta do trabalho realizado na Champcork, unidade 
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garantir uma adaptação à implementação do SAP no  
departamento da manutenção, através da análise e aplicação de 
medidas de promoção de um sistema de gestão de informação 
mais bem preparado para a transformação digital. 
 

 
  



  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
SAP, ERP, Maintenance, Management Information Systems  

abstract 
 

 

This paper is the result of a project developed in Champcork, 
an industrial unit of Amorim & Irmãos, SA. The main goal of this  
project is to guarantee a proper adaptation to SAP in maintenance 
department, according to an analysis and application of measures 
to promote a better management information system in order to  
prepare the company for digital transformation. 
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1.Introdução 

O presente projeto insere-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado 

Integrado em Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI) da Universidade de Aveiro, 

tendo sido desenvolvido no departamento de manutenção da Unidade Industrial 

Champcork da Amorim & Irmãos, SA., empresa produtora de rolhas para 

champanhe e vinhos espumosos. 

Com este projeto pretende-se melhorar o sistema de informação da secção de 

manutenção e, simultaneamente, preparar a estrutura desse mesmo setor para a 

implementação do software Systems, Applications & Products (SAP), já 

implementado noutros setores da empresa. 

Neste sentido, foi desenvolvida a estrutura ao nível da informação e processos 

necessários para o cumprimento com sucesso dos objetivos deste projeto, 

preparando a organização e melhorando os processos necessários associados ao 

sistema de gestão da informação do departamento de manutenção desta unidade 

industrial. 

 

1.1 Motivação e Contextualização do Trabalho 

A implementação de um sistema de gestão integrada numa organização é um 

passo fulcral para o bom funcionamento e para o futuro da mesma. 

De modo a assegurar uma correta implementação de um sistema de gestão 

de informação, é imperativo compreender o funcionamento atual da organização 

e a forma como os diversos departamentos se articulam entre si. 

Abordando em concreto o departamento da manutenção, é importante 

compreender o seu papel e a sua importância no seio da empresa, tendo em conta 

a forma como é feita a gestão e o desenvolvimento da mesma no contexto atual. 

Estando o princípio da melhoria contínua enraizado na cultura desta 

organização, torna-se de extrema importância desenvolver medidas que 

promovam a melhoria dos processos e do fluxo de informação. Sendo o 

departamento de manutenção um elemento chave no seio da organização em 

estudo, e pretendendo, além de organizar a informação, baixar os custos que 
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estão associados ao mesmo, é fundamental promover uma gestão eficiente dos 

equipamentos e componentes utilizados nesta unidade industrial. 

Deste modo, este projeto assume um papel essencial na implementação do 

ERP (Enterprise Resource Planning) SAP. 

Um dos fatores a ter em consideração são os futuros utilizadores do sistema, 

dado que serão eles que irão fazer a ponte entre o software e a realidade da 

fábrica, ao interagirem com o ERP. 

A conceção da base de dados apresenta, desde logo, uma dificuldade que se 

revela em definir o detalhe da informação a armazenar visto que, apesar de o ideal 

ser a base de dados possuir informação ao nível de todos os equipamentos e 

componentes que os constituem, tal revela-se impossível em termos de recolha 

da informação e do tempo despendido na introdução dessa informação.  

Adicionalmente, colocar-se-ia o problema do tempo excessivo associado à 

interação entre o utilizador e o sistema. 
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1.2 Objetivos e Metodologia 

O principal objetivo deste projeto é o de criar um conjunto de procedimentos 

que promovam a adaptação e implementação do SAP no departamento de 

manutenção da unidade industrial Champcork da Amorim & Irmãos, SA. 

Deste modo, é necessário efetuar um levantamento dos requisitos e 

compreender a situação atual da organização de modo a especificar as 

necessidades para a preparação do novo sistema integrado de gestão, e preparar 

os colaboradores da unidade industrial para a implementação do novo ERP. 

É necessário, também, perceber as ferramentas utilizadas atualmente, 

para a obtenção da informação no departamento da manutenção, como folhas de 

registo de manutenção/reparação, instalação de novos equipamentos, gestão de 

stock do armazém da manutenção, planeamento da manutenção e todos os 

procedimentos associados ao trabalho dos colaboradores deste setor. 

Assim, é fundamental melhorar o fluxo de informação no setor da 

manutenção para permitir uma melhor análise dos processos relativos a este 

departamento, no sentido de tornar mais eficiente a sua gestão, não só pela 

diminuição dos custos que lhe estão associados, como também pela melhoria do 

controlo e do planeamento da manutenção preventiva. Desta forma, espera-se 

obter ganhos de disponibilidade e de qualidade das máquinas e dos equipamentos 

necessários à produção. 
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2.Enquadramento Teórico 

Tendo como objetivo efetuar uma descrição dos conceitos teóricos abordados 

neste projeto, há um foco particular nos temas da manutenção e dos sistemas de 

gestão de informação. 

Adicionalmente, no sentido de aprofundar os conhecimentos teóricos que 

suportam o tema a tratar neste projeto, entendeu-se como essenciais os aspetos 

relativos à área de produção da unidade industrial em questão, nomeadamente a 

sua matéria-prima e fluxo de produção. 

Por fim, pelo facto de o projeto decorrer no departamento de manutenção e 

tendo em atenção as suas particularidades, é relevante abordar o papel desta 

área numa organização, bem como quais os desafios que enfrenta atualmente 

nas áreas do planeamento da manutenção, do fluxo de informação e da gestão 

dos equipamentos e componentes para reparação. 

 

2.1 Cortiça 

A cortiça é inequivocamente um dos principais recursos naturais do território 

português, sendo que atualmente 34% da área total de sobreiros mundial está 

localizada em Portugal. 

Desta forma, é incontornável a importância da cortiça para a economia 

portuguesa, encontrando-se 1% das exportações nacionais relacionadas com a 

cortiça. 

Para além disto, é essencial sublinhar as propriedades físicas e químicas 

associadas a este recurso natural, das quais se destacam a impermeabilidade, 

leveza e excelentes propriedades isoladoras. (APCOR, 2016) 
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2.2 Sistemas de Gestão de Informação 

De acordo com Turban, McLean e Wetherbe (2001), um sistema de 

informação pode ser definido como um sistema que recolhe, processa, armazena, 

analisa e dissemina informação para um propósito específico.  

Segundo Lopes (1997), um sistema de informação põe à disposição de 

uma Organização toda a informação disponível considerada útil para facilitar o seu 

funcionamento, a sua gestão e as tomadas de decisão. 

A implementação de sistemas de gestão de informação nas organizações 

tem como principais vantagens: 

•  O armazenamento de grandes quantidades de informação num pequeno 

espaço e com facilidade de acesso; 

•  O acesso rápido e sem custo a uma imensa quantidade de informação, em 

qualquer parte do mundo. 
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2.3 ERP - SAP 

De forma a contextualizar o projeto naquele que vai ser o ERP utilizado 

pela organização e no qual este estudo está associado, é importante abordar a 

relevância de um ERP no seio de uma organização e em concreto alguns aspetos 

do SAP. 

 

Figura 1 – Esquema de definição do Sistema Integrado de Informação (Lopes, 1997) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sistema 
Integrado 

de 
Informação

Engenharia

Produção

Contabilidade/
Finanças

Marketing

Clientes

Fornecedores
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2.3.1 História do SAP 

Nesta secção refere-se, de uma forma muito breve, a história do SAP, de modo 

a descrever o seu impacto na história das organizações a nível mundial. 

O SAP foi fundado em 1972 por Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso 

Plattner, Klaus Tschira e Claus Wellenreuther em Mannheim, Alemanha. (Muir & 

Kimbell, 2009). 

 

  

 

É possível compreender o impacto que o SAP tem na conjuntura atual das 

organizações, visto que é o ERP mais utilizado a nível mundial e que é também a 

escolha das maiores organizações globalmente, conforme ilustrado na figura 3. 

(OLeary, 2000) 

 

Internet Processamento de 
Informação 

Globalização Digital 
 

Figura 2 – Evolução do SAP Adaptado de S/4HANA - INTRIGO (2018) 



10 
 

 

Figura 3 – Empresas clientes do SAP Adaptado de (Muir & Kimbell, 2009) 

 

De facto, o prestígio associado a estas entidades, referidas na figura 3, 

constatam a confiança associada ao SAP, como uma opção credível no setor dos 

ERP’s. 
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2.3.2 Implementação do SAP 

No sentido de estudar os requisitos da implementação do SAP e eventuais 

obstáculos, é importante compreender os principais desafios da sua integração na 

organização, bem como informação disponibilizada através de suporte teórico 

sobre data migration. 

Segundo OLeary (2000), o custo da implementação de um ERP como o SAP 

é bastante elevado e as exigências associadas ao mesmo também são muitas, 

visto que é um sistema que está assente numa rede de informação e processos 

de todas as áreas de uma organização. 

Por outro lado, OLeary (2000) destaca várias vantagens da implementação de 

um ERP, das quais se destacam as seguintes: 

 Padronização – Com a uniformização dos processos, é possível obter 

ganhos operacionais, nomeadamente na redução de desperdícios e 

utilização das melhores práticas. 

 Melhor comunicação – O facto de os diversos departamentos 

interagirem através de uma plataforma única permite uma melhor 

comunicação e partilha de informação entre os vários elementos 

que constituem uma organização. 

 Informação em tempo real – Possibilidade de visualizar e analisar 

informação macro e/ou micro de qualquer parte da organização. 

 Tomada de decisão – Capacidade de obter cruzamento de 

informação que permite tomar as melhores decisões. 

 

2.3.3 MES – Manufacturing Execution System 

De acordo com o Business Dictionary (2018), o MES é um sistema 

computorizado usado em tempo real, que permite documentar, controlar e gerir o 

processo total de produção que inclui máquinas, pessoas e serviços de suporte. 

As aplicações do MES acompanham as atividades e recursos, ligando a 

administração às atividades de chão de fábrica e que estão muitas vezes 

integradas com outros sistemas (como MRP), usado nas compras, logística, 

inventário, manutenção e planeamento. 
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Este sistema, ao ser utilizado de uma forma correta e eficiente, pode produzir 

informação útil para a manutenção, nomeadamente relativa à paragem de 

máquinas, tempos de reparação e eficiência das máquinas, através da métrica 

OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

O MES é uma parte integrante do ERP, constituindo o módulo que alimenta a 

parte da produção no sistema integrado da organização. 

 

2.4 Manutenção Industrial 

Na norma europeia EN 13306 Manutenção á definida como “a combinação de 

todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, que durante o ciclo de vida 

de um determinado componente, se destinam a mantê-lo ou a restaurá-lo para um 

estado onde possa executar a função desejada” (EN13306, 2010). 

Segundo Dhillon (2002), a manutenção industrial tem um papel determinante 

no seio de uma organização. De acordo com o mesmo autor, o principal objetivo 

da manutenção é permitir que todos os equipamentos/componentes necessários 

à organização estejam disponíveis com o mínimo de custo associado. 

De acordo com Pinto (1994), todos os equipamentos, sistemas e instalações, 

sejam eles mecânicos, elétricos, eletrónicos, hidráulicos ou pneumáticos, estão 

sujeitos à degradação das suas condições normais de operacionalidade, com o 

decorrer do tempo, em consequência do uso e até por causas fortuitas.  

Segundo Pamphlet, Army, & Command (1975), a engenharia de manutenção 

pode ser classificada como a atividade que desenvolve conceitos, critérios e 

requisitos técnicos, durante as fases de conceção e de compra de equipamentos, 

de modo a que estes sejam aplicados, durante o período operacional, segundo 

um padrão que assegure a sua manutenção atempada, adequada e de forma 

económica.  
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2.4.1 História da Manutenção 

O papel da manutenção sofreu uma evolução significativa ao longo das últimas 

décadas (Pintelon & Parodi-Herz, 2008). De facto, a manutenção, deixou de ser 

uma área à qual era atribuída pouca importância nas organizações, para passar 

a ser considerada como um elemento chave no sentido de contribuir para as 

organizações alcançarem sucesso e garantirem vantagens competitivas. 

De acordo com Pinto (1994), a história da manutenção pode ser descrita em 

três etapas, conforme enumeradas na tabela 1. 

Tabela 1 – Etapas na evolução Histórica da Manutenção 

Etapa Objetivo 
Principal 

Interveniente 

1.Reparar a Avaria 

Recuperação do 

investimento feito nos bens 

de equipamento através da 

restauração da sua 

operacionalidade (Surge na 

década 30 do séc. XX) 

Operador 

2.Evitar a Avaria 

Disponibilidade dos 

equipamentos (década de 

40) 

Especialista de 

Manutenção 

3.Adivinhar a Avaria 

Orientação para o controle 

invés da intervenção 

(década de 60) 

Engenheiro de 

Manutenção 

 

A importância da manutenção no seio das organizações tem vindo a crescer 

ao longo dos anos. Para além disto, a automatização do fluxo produtivo e a 

diminuição do número de pessoas necessárias à produção levou a que cada vez 

mais o investimento nesta área seja mais acentuado de modo a promover uma 

gestão eficiente e eficaz dos recursos de uma organização. (Garg & Deshmukh, 

2006) 
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2.4.2 Tipos de Manutenção 

Para melhor compreender a Manutenção, é importante perceber de que forma 

foi categorizada, bem como a definição de cada uma das vertentes que 

constituem. 

Segundo Blischke e Murthy (2003) a Manutenção pode ser classificada em 

dois tipos: corretiva e preventiva. 

A Manutenção pode ser classificada em três grupos: corretiva (intrínseca e 

extrínseca), preventiva (sistemática e condicionada) e de melhoria (Cabral, 2009).  

De acordo com a norma europeia EN 13306 (2010), a Manutenção pode ser 

dividida em Corretiva e Preventiva. 

 

 

Figura 4 - Tipos de Manutenção (European Standard EN 13306, 2010) 

De seguida, apresenta-se de uma forma mais pormenorizada o conceito de 

manutenção corretiva e preventiva. 
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2.4.2.1 Manutenção Corretiva 

O primeiro tipo de manutenção que surgiu foi a manutenção corretiva. Este tipo 

de manutenção, consiste em efetuar uma reparação/manutenção, assim que surja 

uma avaria. Trata-se de uma manutenção a um produto ou sistema, o que envolve 

reparar ou substituir os componentes (novos ou usados) que levaram à avaria, no 

sentido de garantir que o mesmo se torne operacional (Blischke e Murthy, 2003). 

Para Dhillon (2002) a manutenção corretiva apresenta cinco passos 

sequenciais, como apresenta a figura 5: 

 

Figura 5 – Etapas da manutenção corretiva (Dhillon, 2002) 

 

 

 

 

 

Reconhecimento da existência 
de uma falha

Localização da falha no 
equipamento de um sistema

Diagnóstico no equipamento 
para identificar qual o 

componente/parte em específico

Substituir ou reparar a falha no 
componente/equipamento

Verificação final para arrancar o 
equipamento reparado
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2.4.2.2 Manutenção Preventiva 

Nesta secção serão abordados os fundamentos teóricos da manutenção 

preventiva. 

A manutenção preventiva pode ser classificada como o conjunto de todas as 

ações que têm como objetivo manter as condições normais de funcionamento de 

um determinado equipamento, podendo ser necessária a criação de planos de 

manutenção (Khazraei e Deuse, 2011). 

Segundo Pinto (1994), a manutenção preventiva consiste na realização 

periódica e sistemática de intervenções físicas sobre o equipamento com o 

objetivo de minimizar o risco de ocorrência de avarias graves. 

A manutenção preventiva pode ser descrita como o conjunto das ações que, 

na tentativa de prevenir a ocorrência de falhas, são antecipadas através da 

substituição de partes do sistema (Pinto 1994). 

Deste modo, Pinto (1994) sublinha alguma das principais tarefas que 

constituem a manutenção preventiva, de acordo com o esquema apresentado na 

Figura 6: 
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Figura 6 – Tarefas Manutenção Preventiva (Pinto, 1994) 
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Para reforçar a importância do planeamento da manutenção, Pinto (1994) 

destaca algumas razões para algumas mudas associadas ao pessoal da 

manutenção: 

 Interrupções de trabalho para atender outros mais prioritários 

 Indisponibilidade da produção para parar o equipamento que deveria ser 

submetido a manutenção 

 Necessidade de material que não existe em stock 

 Deslocações de um local para outro que não acrescentam valor 

 Materiais, ferramentas e equipamentos de ensaio e medida inoperativos 

ou não adequados 

 

Segundo Blischke e Murthy (2003) a manutenção preventiva consiste em 

paragens intencionais de um sistema, com o objetivo de melhorar e/ou aumentar 

tempo de vida de um determinado equipamento ou conjunto de equipamentos, 

sendo possível executar uma série de operações de diferente complexidade, 

nomeadamente a substituição de vários componentes ou tarefas de lubrificação. 
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3.Estudo Prático 

O trabalho de projeto foi realizado em colaboração com a equipa OASIS (One 

Amorim System & Integrated Solution) e o departamento da manutenção da 

Champcork e visou preparar esta unidade industrial ao nível da informação para 

a integração do módulo de manutenção associado à implementação do SAP na 

organização. 

Perante a definição dos objetivos, foi crucial criar condições e delinear novos 

processos para o desenvolvimento deste projeto. 

 

3.1 Corticeira Amorim 

A Corticeira Amorim é a empresa líder mundial na produção de rolhas de 

cortiça, produzindo anualmente mais de 5 mil milhões de rolhas e estando 

representada em mais de uma centena de países, destacando-se, desta forma, 

tanto a nível nacional, como internacional. 

Esta organização teve a sua origem em 1870, numa oficina em Vila Nova de 

Gaia, onde o negócio era a produção manual de rolhas. O setor vinícola desta 

região era já bastante reconhecido e com um crescente aumento de produção. 

Posteriormente, o negócio expandiu-se devido à crescente procura da rolha. 

Na época, a sua utilização começou a ser cada vez mais associada à qualidade 

do vinho, pelo que as melhores caves não dispensavam o seu uso. 

 

3.2 Amorim & Irmãos – Unidade Industrial Champcork  

A Amorim & Irmãos, Lda. surgiu em 1922 devido ao desenvolvimento da 

indústria e da procura de rolhas. Esta foi a primeira fábrica a dar origem, em 1963, 

à  Corticeira Amorim, que detém, para além da Unidade de Negócios (UN) Rolhas, 

onde a Amorim & Irmãos está inserida, a Unidade de Negócios Matérias-primas, 

Revestimentos, Aglomerados Compósitos e Isolamentos. 

Com o crescimento verificado nas décadas posteriores, a Amorim & Irmãos, 

passou a dispor de unidades industriais específicas para cada ramo da produção 

de rolhas, nomeadamente para vinhos tranquilos, espumosos e espirituosos.  
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Esta diversificação resultou de uma estratégia criada na década de 60, com 

vista à verticalização do Grupo Amorim no setor da cortiça, de forma a que 

participasse ativamente em todas as fases da produção de rolhas e produtos 

derivados da cortiça. 

A Figura 7 exemplifica a atual estrutura da empresa Amorim & Irmãos, onde 

se destaca a unidade industrial Champcork, na qual incide o desenvolvimento 

deste projeto. 

A Champcork foi constituída em 1982, com o objetivo de ser uma unidade fabril 

dedicada à produção de rolhas de champanhe e vinhos espumosos, tendo sido 

incorporada na empresa Amorim & Irmãos, SA em 2002. Fizeram parte desta 

fusão mais unidades fabris, resultando no atual aspeto representado na figura 7. 

 

 

3.2.1 Departamento de Qualidade 

Este departamento é responsável por garantir a qualidade do produto ao longo 

de toda a cadeia de abastecimento, desde a receção da matéria-prima, até à 

expedição. Tem, ainda, a responsabilidade de lidar com as reclamações dos 

clientes. 

No sentido de melhorar e cumprir com os padrões de qualidade cada vez mais 

exigentes, o departamento de qualidade está cada vez mais sujeito a um sistema 

de gestão de informação rigoroso, na medida em que é necessário saber 

informações relativamente à rastreabilidade, nomeadamente o(s) equipamento(s) 

onde um determinado lote está afeto e também compreender potenciais 

contaminações. 

 

Figura 7 - Unidades Industriais Amorim & Irmãos, SA 
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3.2.2 Departamento de Manutenção 

O departamento da Manutenção é constituído pelo chefe do departamento de 

manutenção, um eletricista no 1º turno e três técnicos de manutenção no 1º turno, 

um no 2º e um outro no 3º turno, respetivamente. 

Adicionalmente, o departamento de manutenção recorre todos os dias a 

empresas externas que efetuam reparações e prestam serviços na área 

mecânica, na área elétrica, bem como noutro tipo de tarefas. A manutenção possui 

uma oficina onde são efetuadas as reparações e um armazém para componentes 

e equipamentos de substituição. 

O desafio diário deste departamento é o de garantir a disponibilidade dos 

equipamentos e o seu correto funcionamento, com o orçamento que lhe está 

destinado. 

De facto, os processos relacionados com a manutenção têm um peso bastante 

significativo no desempenho desta organização, não só pelo investimento feito, 

bem como pela garantia de que os equipamentos estão disponíveis para operar, 

sempre que necessário. Todos os dias são feitas reuniões com vista à resolução 

dos principais problemas e aplicação de medidas de melhoria dos processos 

implementados. 

 

3.2.3 Departamento de Produção 

Este departamento é constituído pelo diretor industrial e diretor de produção, 

responsáveis pela gestão e planeamento da produção, bem como dos 

colaboradores e encarregados de cada setor. 

Tendo em conta a crescente procura do mercado, os principais desafios são 

uma eficiente gestão do stock e diminuição do lead time. Desta forma, é essencial 

promover processos e rotinas que permitam atingir os desafios que se apresentam 

a esta unidade industrial.  

Assim, é necessário compreender o fluxo produtivo da empresa, conforme se 

encontra explicado na figura 8 e que será descrito seguidamente, apontando 

também os principais equipamentos referentes a cada área. 
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Figura 8 – Fluxo de Produção 
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Fluxo Produtivo: 

 Moldação 

São responsáveis pela produção de corpos de aglomerado de cortiça, através 

de uma mistura de óleo, parafina e granulado. 

 

 Topejamento  

O Topejamento consiste no corte da parte superior e inferior do corpo para o 

preparar para a colagem. 

 

 Colagem 

O setor da colagem é constituído por máquinas de colar para rolhas com um 

disco e dois discos. A máquina de colar tem como função juntar os discos de 

cortiça com o corpo topejado, onde vão para as estufas para conferir uma colagem 

correta. 

 

 Acabamentos Mecânicos 

Este setor é constituído por máquinas de retificação que permitem chanfrar e 

polir lateralmente assegurando o aspeto físico final da rolha pretendido. 

 

 Pesagem 

A zona de pesagem, é constituída por máquinas de pesar, que rejeitam as 

rolhas cujo peso não se encontram no intervalo de valores estabelecidos. 

 

 Linha OMAR 

Linha OMAR é uma linha de produção alimentada por rolhas em bruto de um 

disco. isto é, que apenas são constituídas pelo corpo topejado e um disco colado, 

onde se procede à retificação e escolha eletrónica das mesmas. 

 

 1ª e 2ª Escolha Eletrónica 

As máquinas de Escolha eletrónica são fundamentais no processo produtivo, 

visto que são estas que classificam cada rolha (F a AA), através de câmaras e 
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sensores, tendo em conta os padrões de qualidade, assegurando uma correta 

gama de produtos e eliminando rolhas não conformes nesta fase. 

 

 Marcação, Tratamento e Embalagem 

Este setor é constituído pela Marcação que consiste numa série de máquinas 

que fazem a marcação a fogo ou laser das inscrições pretendidas na rolha, 

consoante o cliente. 

O setor do Tratamento é formado por tambores no qual após as rolhas terem 

sido marcadas, passam por um processo de tratamento químico, sendo este o 

último passo produtivo antes do embalamento. 

Finalmente, no setor da Embalagem, é feito o embalamento das rolhas, através 

de máquinas que contam e embalam em sacos e caixas de cartão, para serem 

plastificadas, formando paletes para serem posteriormente expedidas. 

 

 Pavilhão F2 (Acabamentos Mecânicos, Escolha Eletrónica e MTE) 

O pavilhão F2 está destinado à produção de rolhas de gama alta, tendo 

processos mais exigentes e personalizados. Após a colagem, as rolhas com 

discos de classificação mais elevada são enviadas para este pavilhão. Este setor 

é constituído por linhas de acabamentos mecânicos, com balança e escolha 

eletrónica. Para além disto, possui máquinas de marcação e de escolha 

eletrónica, cujo funcionamento foi explicado anteriormente. 

Finalmente, o tratamento e a embalagem, têm também um funcionamento 

idêntico ao pavilhão geral. 
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3.3 Gestão da informação do departamento da 

Manutenção 

Considerando a importância da gestão da informação para a organização e 

nomeadamente, para a implementação do ERP SAP, é fundamental desenvolver 

ferramentas e processos que promovam esta implementação de forma a que tanto 

a empresa como os colaboradores estejam preparados para esta mudança na 

organização. 

Deste modo, ao compreender as necessidades do novo ERP e os métodos de 

registo de informação relativamente à manutenção, foram encontradas algumas 

lacunas e formas de melhorar e preparar da forma mais conveniente o novo passo 

a dar pela organização. 

 

3.3.1 Requisição de Reparação 

Os pedidos de reparação encontram-se diferenciados entre requisição de 

manutenção preventiva e corretiva. 

Ao analisar os campos de informação que são necessários atualmente para o 

preenchimento dos documentos, é notório que quase todos os requisitos são 

cumpridos, com vista à preparação da implementação do SAP. No entanto, não 

existe um registo total e controlo do stock dos componentes utilizados na 

manutenção dos diversos equipamentos da unidade industrial, o que constitui 

claramente uma lacuna no sistema de gestão de informação. 

Conforme abordado anteriormente, a distinção entre manutenção preventiva e 

corretiva, exige igualmente um tratamento diferente relativamente aos métodos de 

registo de informação onde representam o documento de requisição de 

manutenção preventiva e corretiva, respetivamente. 

Se ocorrer uma avaria num equipamento, ou seja, breakdown (o equipamento 

deixou de funcionar) o encarregado da produção do setor em questão, tem que 

efetuar o pedido através do GEMA (software de gestão da manutenção). Este 

pedido é impresso na oficina da manutenção, não sendo possível rejeitar o pedido. 

Após a receção do documento, o responsável da manutenção decide que 

colaborador irá efetuar o pedido de intervenção e, após o colaborador em questão 
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analisar, no local, o problema em questão, tem que se dirigir ao armazém e 

solicitar os componentes e ferramentas necessárias para a reparação. 

Por fim, após ter finalizado a reparação, o colaborador deve registar 

manualmente numa folha, a duração total da reparação. 

Na figura 9 é possível compreender o processo de requisição de reparação 

que acabou de se descrever. 

 

Figura 9 – Requisição de Reparação – Manutenção Corretiva 
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Com a implementação do SAP, nomeadamente o módulo da manutenção, o 

objetivo é que se proceda a uma interação com o sistema, mais detalhada, 

fidedigna e eficiente.  

 

Deste modo, a proposta para este processo de requisição é a seguinte de 

acordo com a figura 10: 

 

Figura 10 – Requisição de reparação corretiva – Manutenção SAP 
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3.3.2 Micro-paragens Secção Colagem e Moldação 

Todos os dias as paragens neste setor são registadas manualmente, pelo 

encarregado de produção num documento. A informação relativa a estas 

paragens é crucial, visto ser o setor mais crítico ao nível de paragens e onde se 

regista um maior desperdício. 

Deste modo, ao consultar o histórico destes registos, é possível compreender 

que o número de categorias de causas de paragens (cerca de 473) é grande e o 

tempo associado a cada uma está disperso em categorias semelhantes, o que se 

pode verificar pela informação constante na figura 11. 

 

No sentido de melhorar o processo de inserção e consulta desta informação, 

o ficheiro foi modificado de modo a que se adaptasse melhor à realidade da 

situação em estudo e que permitisse analisar a informação através do 

preenchimento de um documento categorizado por uma checklist o que 

possibilitou uma diminuição para 71 do número de causas possíveis para atribuir 

a uma micro-paragem. Na figura 12 são apresentadas as novas causas. 

Figura 11 - Informação das micro paragens no setor da colagem 
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Assim, ao reduzir o número de categorias possíveis de atribuição às causas 

de paragens, será mais fácil promover uma correta intervenção e gestão por parte 

do departamento da manutenção e desta forma a informação tornou-se mais clara 

permitindo ir de encontro com os objetivos definidos o início deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Alimentador de Corpos 25 Fim de Curso Calço 49 Reunião/Formação

2 Avaria Elétrica 26 Fim de Curso Corrente 50 Roda Dentada (Outros)

3 Bomba da Cola 27 Gestão de Produção 51 Roda Dentada Balança

4 Calços 28 Guias do Túnel 52 Roda Dentada Estufa

5 Caleira 29 Infiltrações de Água 53 Rolamento

6 Cavilha 30 Limpeza 54 Sensor Cola

7 Célula dos Corpos 31 Lubrificação 55 Sensor Corpos

8 Célula dos discos 32 Manutenção 56 Sensor Discos

9 Chumaçeira 33 Marcador 57 Tapete dos Discos

10 Cilindro Corpos 34 MJAL 58 Temperatura da Estufa

11 Cilindro Discos Espelhos 35 Mola Balança 59 Transporte Corpos

12 Cilindro Discos Lados 36 Mola Porta Pinças 60 Tubo da Cola

13 Contactor 37 Motor 61 Tubo Discos

14 Controlador Temperatura 38 Motorredutor 62 Tubo do Ar

15 Correia (Outros) 39 Mudança Classe de Discos 63 Variador Velocidade

16 Correia Ventilador Estufa 40 Mudança Corpos 64 Veio (Outros)

17 Corrente Estufa 41 ND 65 Veio Balança

18 Electroválvula 42 Parafuso Partido 66 Veio Estufa

19 Excêntrica 43 Permutador 67 Ventilador Estufa

20 Extrator 44 Pinças 68 Ventilador Transporte

21 Falta de Corpos 45 Pistão 69 Vibrador Espelhos

22 Falta de Discos 46 Prato das Pinças 70 Vibrador Lados

23 Falta de Operador 47 Prensa 71 Vimétrica

24 Falta de Silos 48 Redutor

Figura 12 - Nova categorização das micro-paragens 
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3.3.3 Codificação de Novos Equipamentos e Componentes 

Tendo como objetivo, uma vez mais, a preparação para a implementação do 

SAP, verificou-se que um dos problemas existentes na organização é a 

inexistência de referências para vários componentes utilizados nos equipamentos, 

constituindo desta forma uma lacuna na gestão de informação do departamento 

da manutenção. 

Desta forma, foi proposto um procedimento para a codificação e registo de 

todos os componentes utilizados na manutenção dos equipamentos, de acordo 

com a figura 13. 

 

 

 

  

Figura 13 – Procedimento de Codificação de Componentes do Armazém 
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No sentido de melhorar o método de registo da informação da manutenção, foi 

desenvolvido um sistema de recolha e armazenamento de informação em MS 

Access, de acordo com a figura 14, com o objetivo de preparar a equipa para a 

realidade que terá que enfrentar quando for feita a implementação do novo ERP. 

 

Deste modo, através da utilização deste ficheiro, será possível agregar 

informação dos componentes utilizados na reparação de várias máquinas, para 

que se inclua na base de dados para a migração do SAP.  

Assim sendo, quanto mais registos e informação se conseguir incluir no ficheiro 

de migração dos dados mestre da manutenção, mais útil e completo será o módulo 

da manutenção deste sistema integrado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 14 - Exemplo de registo de informação no em formulário MS Access 
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3.4 Armazém da Manutenção 

O armazém da manutenção é um elemento fundamental do departamento da 

manutenção, visto que a sua gestão constitui um dos elementos mais importantes 

para o bom e eficiente funcionamento do mesmo. 

Deste modo, é importante conhecer o modo como trabalha e de que forma o 

registo da informação é feito neste local. O responsável por este espaço é o fiel 

de armazém que desempenha o papel de dar entrada e saída dos equipamentos 

e componentes utilizados pela manutenção, bem como a sua organização e 

acompanhamento dos mesmos. 

Apesar deste utilizar o ERP AS400, o sistema apenas contempla a 

movimentação de stock, mas nem sempre é utilizado em todos os movimentos, 

visto que muitas vezes a entrada e saída de stock não é feita em tempo real. 

Adicionalmente, ao verificar o seu método de trabalho, foi possível 

compreender que apesar do material ser registado informaticamente, não existe 

um procedimento padrão para o registo da saída de material aquando das 

reparações, constituindo, assim uma falha no sistema de gestão de informação. 

Para além disto, também não existe um sistema de localização por 

componente, o qual foi proposto, de modo a melhorar a organização e diminuir o 

tempo de procura dos componentes usados nas tarefas da Manutenção. 

A criação deste sistema de localização para os componentes, também 

constitui uma forma de preparação para o SAP, visto que esta informação poderá 

ser integrada na parte correspondente ao armazém da manutenção.  

Desta forma, o procedimento proposto apresenta-se na figura 15. 
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Para melhorar o armazenamento e permitir uma diminuição no tempo 

despendido com a alocação e levantamento de componentes no armazém da 

manutenção, foi criado um layout e respetivo sistema de localização. 

Neste sentido, ao compreender a composição e funcionamento do armazém, 

que é constituído por sete estantes, foi criado um sistema em que cada estante é 

identificada por letras (A-H), de seguida vem a sequência da coluna vertical (1-4) 

e finalmente a linha horizontal (1-4), sendo que cada linha horizontal está disposta 

em quatro cores diferentes, de modo a permitir uma gestão visual mais eficaz e 

eficiente, conforme o exemplo da figura 16. 

 

 

 

 

Figura 15 – Procedimento localização do material 
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Os principais benefícios da implementação desta ação de melhoria são: 

 

1. Melhorar a organização do armazém da manutenção. 

2. Criar condições para a transformação digital dos processos de alocação e 

levantamento de materiais. 

3. Permitir a preparação completa das manutenções preventivas por equipamento, 

contendo todos os materiais necessários, bem como a sua localização. 

4. Integração do sistema de localização no módulo de manutenção do SAP. 

5. Preparar a integração do sistema de RFID em cada localização ou pela leitura de 

código de barras. 

6. Melhoria ao nível da gestão visual. 

7. Diminuição do tempo associado na procura e movimentação dos materiais que 

estão alocados no armazém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16– Etiquetas de localização do armazém da manutenção 
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Como se pode observar nas figuras 17 (antes da implementação) e figura 18 

(após implementação), a estantes do armazém da manutenção passaram a ter 

um sistema de localização, que é visualmente atrativo e percetível. 

A implementação deste projeto foi feita em conjunto com o fiel de armazém, o 

que permite que o utilizador principal deste espaço, esteja em concordância com 

as alterações efetuadas e compreenda os objetivos e melhorias associadas a 

este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salienta-se, também, que, apesar de cada localização ainda não possuir os 

códigos de barras, existe a intenção de efetuar essa implementação, que terá de 

ser desenvolvida pelo departamento informático, de modo a que se possua uma 

informação correta e fidedigna dos stocks por localização no armazém da 

manutenção. 

Finalmente, tendo como base o projeto desenvolvido nesta unidade industrial, 

será de esperar a aplicação deste conceito nos restantes armazéns de 

manutenção da organização, de modo a existir o sentido de uniformização e 

organização total dos materiais utilizados na manutenção. 

Figura 17 – Estante antes da implementação Figura 18 – Estante com sistema de localização 
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3.5 Análise dados MES – Setor Colagem 

 

Com base nos dados extraídos do MES, nomeadamente do setor da colagem, 

é possível contabilizar o nº de horas de paragem associado a um dado motivo. 

Neste sentido, foi feita uma análise a esta informação de forma a detetar 

eventuais situações anómalas, determinando as máquinas que representam o 

maior volume de desperdício do setor e sugerindo algumas ações com o objetivo 

de promover a sua eficiência. 

Outro dos objetivos desta análise é também compreender as limitações da 

implementação que foi feita do MES neste setor e, desta forma, apontar algumas 

melhorias que possam ser implementadas futuramente no sistema. 

Inicialmente, é importante compreender o funcionamento da máquina de colar. 

Este equipamento é constituído pela cabeça da máquina e pela estufa e é 

alimentada por um silo com discos e por outro com corpos, bem como um sistema 

de cola, que permite a constituição da rolha em bruto.  

A cabeça da máquina é uma estrutura que é constituída por vários 

componentes que executam o processo de colar o corpo a um ou dois discos 

(dependendo da máquina) formando uma rolha em bruto, conforme é possível 

visualizar na figura 19, sendo que estas rolhas em bruto, ficam de seguida na 

estufa (figura 20) e, finalmente, num silo de estabilização. 
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Este equipamento é alimentado por um ou dois canais de discos, por um canal 

de alimentação de corpos e por um sistema de alimentação de cola, pelo que os 

sensores que alimentam o MES com informação relativa aos tempos de paragem 

encontram-se instalados nestes canais, bem como nos pratos que fazem parte da 

constituição deste e que são responsáveis por segurar a rolha à medida que vai 

passando na máquina em movimento giratório, até entrar no canal que envia a 

rolha para a estufa. 

No entanto, numa fase inicial o MES não contempla a opção de paragem 

devido a reparação ou a limpeza, o que condiciona os dados obtidos, mas não 

impede uma análise aos restantes dados.  

Estes dados são fundamentais para compreender as razões de paragens dos 

equipamentos, visto que se uma máquina tiver um somatório de períodos parado 

significativo, devido ao mesmo motivo, aponta para que se efetue uma intervenção 

nesta parte da máquina ou em algum componente em concreto e deste modo 

tentar diminuir o tempo de paragem associado. 

Deste modo, foi feita uma análise durante oito quinzenas, ou seja, oito 

amostras, tendo como base um período de 15 dias corridos por amostra.  

Figura 19 – Máquina de Colar 

 

Figura 20 – Estufa da Máquina de Colar 
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Esta análise foi realizada tendo considerado em cada amostra, os três motivos 

por máquina com mais horas de paragem associados. 

Na tabela 2 apresentam-se os resultados obtidos e o valor médio de horas de 

paragem por máquina, bem como o respetivo desvio padrão. 

 

A amarelo encontram-se registos para os quais não foi possível obter 

informação, visto ter ocorrido um problema na recolha de informação do MES, 

associado ao arranque deste projeto, mas que obviamente deveriam ter sido 

contemplados nesta análise.  

No entanto, para o cálculo das médias e desvio padrão das máquinas afetas a 

este problema, só se consideraram cinco amostras. 

A vermelho estão destacados os valores máximos por quinzena da máquina 

com mais horas de paragem. 

Máquina QZ 1 QZ 2 QZ 3 QZ 4 QZ 5 QZ 6 QZ 7 QZ 8 TOTAL (H) Média Desv. Padrão

A1 86 32 50 30 26 40 31 78 373 46,66 21,55

A2 197 66 65 20 56 97 98 147 747 93,32 52,56

A3 148 85 88 33 144 157 149 192 997 124,58 47,92

A4 30 20 40 23 32 37 29 109 319 39,92 26,83

A5 - - - 62 29 44 35 29 199 39,83 12,23

A6 31 32 46 39 41 46 29 48 312 38,98 6,98

B1 131 87 70 95 32 239 77 134 865 108,10 58,29

B2 90 39 28 45 42 31 34 31 339 42,42 18,73

B3 80 28 45 30 58 23 24 95 383 47,81 25,65

B4 - - - 28 21 19 24 23 116 23,18 3,15

B5 - - - 20 26 29 15 17 108 21,55 5,37

B6 25 14 22 28 16 15 11 19 149 18,64 5,60

B7 25 27 46 59 22 17 56 102 353 44,10 26,56

B8 24 62 52 56 60 67 58 39 418 52,27 13,12

C1 74 36 70 39 41 33 37 38 367 45,93 15,27

C2 71 45 30 46 45 23 34 102 395 49,36 23,92

C3 162 129 65 137 123 73 78 120 887 110,88 32,55

C4 92 67 55 42 31 82 29 17 415 51,87 24,95

C5 78 39 45 41 45 24 33 26 331 41,33 15,69

C6 19 61 39 54 28 23 33 69 325 40,61 17,35

C7 107 35 82 92 82 34 43 52 527 65,83 26,38

C8 88 65 36 69 84 116 72 161 691 86,37 35,29

Tabela 2 – Registo das horas de paragem por máquina 
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De forma a compreender melhor estes dados, foi criado um diagrama de pareto 

tendo como valores as respetivas médias de horas de paragem de cada máquina, 

conforme é possível visualizar na figura 21. 

 

Figura 21 – Diagrama de pareto da média quinzenal do tempo de paragem (horas) por máquina 

 

Pela análise deste diagrama é possível concluir que cerca de 50% da média 

de horas de paragem, pertencem a seis máquinas, nomeadamente A3, C3, B1, 

A2, C8 E C7. 

Deste modo, estas foram as máquinas responsáveis pela maior parte do tempo 

de paragens ao longo destas oito quinzenas. 

Após a análise às máquinas procedeu-se à análise dos motivos de paragem. 

Existem sete sensores instalados, que detetam uma eventual irregularidade 

para o correto funcionamento da máquina, em componentes críticos da máquina, 

as possíveis causas despoletadas por estes sensores são: “Falta de 

Temperatura”, “Falta de Corpos no Tubo”, Falta Disco 1 Tubo”, Falta Disco 1 

Prato”, “Falta Disco 2 Tubo”, Falta Disco 2 Prato” e “Falta de Corpos no Prato”.  

Na figura 22 encontra-se um exemplo de um sensor que, neste caso, deteta a 

falta de disco. 
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Sendo que nas máquinas da secção A, apenas têm cinco (visto que só têm um 

canal de discos). Portanto, seis da totalidade das máquinas, não contribuem para 

os motivos “Falta de disco 2 tubo” e “Falta de disco 2 prato”. 

Na figura 23 estão representados os resultados da análise das causas das 

paragens das máquinas de colar, de acordo com as legendas apresentadas. 

Figura 22 – Sensor da máquina de colar 
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Figura 23 – Motivos de paragem das máquinas de colar 

Concluiu-se que o principal motivo de paragem é a falta de temperatura na 

estufa, representado cerca de um quarto da totalidade das paragens. 

Pode também aferir-se que 46% das paragens estão relacionadas com a falta 

de discos na máquina, constituindo desta forma a problemática mais relevante a 

ser solucionada. 

No entanto, também é sugerido que se efetue uma inspeção a todas as 

máquinas desde a A3 até à C5, visto que constituem 80% das máquinas com 

paragens, de acordo com a legenda (ler da esquerda para a direita) do digrama 

de pareto (consultar figura 20). 

Assim, este conjunto de 15 máquinas representam a parte mais significativa 

da totalidade dos equipamentos responsáveis pelas paragens. 

Para além disto, é necessário efetuar uma verificação ao sistema de 

alimentação de discos, após ter sido feita a análise que demonstra que quase 

metade das paragens das máquinas, estão associadas a este motivo. 

Foi feita uma análise mais aprofundada às três máquinas que apresentam mais 

tempo de paragem acumulado, nomeadamente: A3, B1 e C3, respetivamente com 

997 horas, 865 horas e 887 horas de tempo de paragem verificado. 
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Com esta análise pretende compreender-se os principais motivos relacionados 

com estas três máquinas e se é possível tirar eventuais ilações, tendo em conta 

os motivos de paragem associados. 

É necessário notar que uma eventual paragem para reparação mais profunda 

nestes equipamentos, requer tempo e custos significativos, daí terem sido 

selecionados apenas estas três máquinas para uma intervenção mais 

pormenorizada. 

 

Figura 24– Análise das causas das paragens nas máquinas A3, B1 e C3 

É possível concluir a partir da figura 23 que apesar de “Falta de temperatura” 

ser o principal motivo na análise à totalidade das máquinas, não se encontra 

representado neste gráfico (figura 24) que apresenta os dados obtidos a partir das 

três principais causas de cada uma destas máquinas ao longo das oito quinzenas. 

Tem que se sublinhar o facto de terem sido contabilizados os problemas 

relacionados com a falta de discos no prato e no tubo, independentemente  se é 

o nº1 ou nº2, ou seja, convergiu-se os dados em quatro famílias de problemas, de 

acordo com a figura 24. 

Portanto, tendo em conta os resultados, é possível destacar no caso da 

máquina A3, que a “Falta de Corpos no Tubo” é claramente a principal causa para 
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a paragem, sendo que poderá dever-se ao entupimento do canal ou falta de stock 

no silo de corpos. 

Para além disto, no caso das máquinas B1 E C3, a principal causa está 

relacionada com a “Falta de discos no tubo” e, neste caso, é sugerido que as 

causas sejam o entupimento dos tubos e a falta de stock de discos, após um 

período de análise em frente às máquinas e do input dos colaboradores que 

trabalham neste setor. 

Adicionalmente, poderá sempre ponderar-se efetuar uma revisão periódica 

dos sensores que alimentam o MES, visto que é fulcral um correto funcionamento 

destes sensores para uma análise fidedigna da informação posteriormente 

recolhida. 

Concluindo, este é o setor que apresenta maior ineficiência em todo o processo 

produtivo, tendo, portanto, uma grande margem para se desenvolver melhorias 

e/ou intervenções. Esta é uma área que é critica, visto que as intervenções 

aplicadas nestes equipamentos, resultarão, muito provavelmente, numa melhoria 

do fluxo produtivo e na redução dos desperdícios resultantes das paragens.  

É de enaltecer a vantagem que a implementação do MES veio oferecer tanto 

ao setor produtivo, como também ao da manutenção, visto que permite um 

cruzamento de informação que permite análise e consequentes ações que levarão 

à melhoria contínua de toda a empresa. 
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3.6 Equipamentos em espera para Reparação 

 

Tendo como objetivo, mais uma vez, a melhoria do fluxo de informação e dos 

processos no departamento da manutenção, foi criado um sistema de cartões de 

reparação que indicam de uma forma clara e de fácil visualização, a informação 

necessária relativamente aos equipamentos que se encontram na área específica 

para serem reparados. Na figura 25 pode visualizar-se um desses cartões e a sua 

utilização no equipamento. 

 

 

Este cartão deverá ser preenchido pelo colaborador da manutenção que 

receba o pedido de reparação. 

Desta forma, será possível verificar quais os equipamentos que se encontram 

há mais tempo em espera, qual o motivo da avaria e outro tipo de informações 

relevantes para se proceder à reparação. 

As potenciais melhorias desta medida são as apresentadas na tabela 3. 

 

Figura 25– Aplicação da medida de melhoria na zona de equipamentos em espera para reparação 
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Tabela 3 – Implementação da medida de melhoria nos equipamentos em espera 

para reparação 

Antes de a medida ser 

implementada 
 Após a medida ser implementada 

Não há informação sobre o motivo 

da avaria da máquina, apenas o 

colaborador que levou a máquina 

avariada tem conhecimento 

Qualquer colaborador consegue 

saber facilmente qual o motivo da 

avaria 

Não se sabe há quanto tempo a 

máquina está parada 

Qualquer colaborador sabe há 

quanto tempo a máquina está para 

reparação 

Equipamentos podiam ficar meses 

em espera, porque não havia 

nenhum controlo 

A partir do momento em que 

ultrapassa um mês em espera são 

tomadas medidas extraordinárias 

pelo responsável da manutenção 
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4.Conclusão 
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4.Conclusão 

Com o objetivo de finalizar e compreender os resultados da implementação 

deste projeto, é necessário medir quais os principais efeitos e consequências da 

realização deste trabalho, sejam eles positivos ou negativos.  

Deste modo, é fulcral efetuar uma comparação entre o estado encontrado e o 

estado atual, para que seja possível efetuar uma análise do impacto do projeto. 

 

4.1 Reflexão sobre o projeto 

As organizações devido à competitividade e exigência a que estão sujeitas, 

têm que efetuar uma preparação muito ponderada na preparação para a 

implementação de um ERP, nomeadamente para o SAP. Devido a todas as 

condicionantes relacionadas com esta implementação é fundamental que a 

mentalidade de todos os stakeholders esteja alinhada no sentido de cooperação 

e foco num projeto desta envergadura. 

De facto, a implementação de um projeto como este compete com a 

necessidade de não interferir com o normal decorrer dos trabalhos e 

consequentemente do fluxo produtivo da organização. 

Portanto, a gestão conjunta destas atividades é, inequivocamente, um dos 

principais desafios associados a este projeto. 

Todas as medidas que foram implementadas, tiveram como principal objetivo 

a melhoria do fluxo de informação dentro do departamento da manutenção e por 

consequência de toda unidade industrial, particularmente devido ao facto de a 

implementação do SAP, estar associada a novas formas de trabalho, mentalidade 

e exigência. 

Relativamente às medidas implementadas ao nível da melhoria da gestão da 

informação, nomeadamente, o formulário em MS Access, o sistema de 

identificação das máquinas por reparar e em reparação, constituíram dos 

principais fatores de sucesso na preparação dos colaboradores, particularmente 

dos técnicos da manutenção para a nova e exigente realidade que irão enfrentar 

com a implementação do novo ERP. 
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De facto, a melhoria da gestão visual, da partilha de informação e da formação 

das pessoas para novos conceitos e desafios são os principais pontos que se 

destacam das medidas de melhoria que foram apresentadas e implementadas. 

Os principais obstáculos associados à implementação destas medidas foram 

a falta de motivação dos colaboradores para a mudança de rotinas, a pouca 

flexibilidade para a alteração de paradigmas e o tempo reduzido associado. 

As principais limitações deste projeto foram: 

▪ Escassa cooperação dos colaboradores no desenvolvimento do projeto 

▪ Dificuldade na obtenção da informação técnica de equipamentos e 

componentes 

▪ Maioria das máquinas antigas (décadas de 1980 e 1990) 

▪ Informação fornecida incompleta e/ou incorreta 

▪ Uniformização com o resto das unidades industriais da organização  

 

Por outro lado, toda a parte informática referente à implementação do SAP e 

às medidas apresentadas não foram aplicadas à data da conclusão do projeto, 

pela incompatibilidade da equipa que gere os processos informáticos da 

organização e também porque o cronograma do projeto da implementação do 

ERP não estava contemplado desta forma.  

Não obstante a importância de avaliar a eficácia de algumas das medidas na 

prática, como por exemplo a implementação do sistema de localização do 

armazém no sistema informático, o mesmo não constituiu um impedimento para 

o cumprimento dos objetivos traçados inicialmente. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4.2 Sugestões de trabalho futuro 

Futuramente, há diversas questões que terão de ser alinhavadas, 

nomeadamente a uniformização dos processos nas outras unidades industriais e 

a codificação dos componentes, de modo a cumprir com os requisitos do SAP. 

Relativamente aos recursos humanos, será necessário criar sessões de 

formação com os futuros utilizadores, permitindo dar as condições necessárias 

para uma correta implementação do ERP, visto que a interação de todos os 

stakeholders constitui um fator essencial na execução com sucesso deste projeto. 

Ao nível do sistema de localização criado para o armazém da manutenção, 

será necessário integrar o mesmo no novo ERP, para que seja possível efetuar 

as movimentações e preparação dos trabalhos, usando uma pistola de código de 

barras, permitindo desta forma que a empresa evolua no sentido da transformação 

digital, que é um dos pilares estratégicos da organização. 

Por outro lado, é fundamental que as várias unidades industriais criem 

sinergias no sentido de partilhar o conhecimento relativamente às melhores 

práticas para as manutenções preventivas, permitindo que sejam criados planos 

eficazes e fidedignos para cada tipo de equipamento e assim se promova a união 

e a eficiência dos recursos. 

Portanto, é essencial criar condições para que esta implementação seja feita 

na base do equilíbrio e de constante resposta às exigências que forem surgido, 

ou seja, não se podem focar as atenções no desenvolvimento de um sistema 

demasiado rígido e pesado, visto que os utilizadores rapidamente iriam abandonar 

a utilização do ERP levando a que este se tornasse obsoleto. 

Desta forma, a alimentação da base de dados mestre do SAP, deverá ser o mais 

simples e user friendly possível. 

Finalmente, poder-se-ão abordar outros problemas, nomeadamente, na 

aplicação informática dos requisitos pretendidos para a organização, que devem 

ser sempre feitos em estreita colaboração com os responsáveis de cada 

departamento, bem como na continuação da formação dos recursos humanos 

para a interação com a componente digital, a qual sem a interação humana é inútil. 
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