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resumo 
 

 

O projeto desenvolvido na sequência do estágio curricular, foi realizado no 
Grupo Amorim, mais concretamente na Unidade Industrial Amorim 
Distribuição. Teve como objetivo principal a otimização dos processos de 
Marcação e Embalamento de rolhas de cortiça, de forma a aumentar a 
produtividade. 
 
Com o auxílio do Instituto Kaizen, foi possível analisar e elaborar um Value 
Stream Mapping da situação inicial do processo produtivo, de forma a 
encontrar oportunidades de melhoria para as ineficiências identificadas. 
Através do recurso a diversas ferramentas e metodologias Lean, e tirando 
partido do envolvimento de todos os colaboradores e da equipa de 
planeamento, foram realizados diversos estudos de possíveis alterações de 
forma a otimizar o processo produtivo, e em simultâneo, a uma redução 
significativa do lead time total do mesmo. 
 
Das melhorias estudadas no setor da Marcação, destacam-se algumas 
implementadas, nomeadamente a alteração do layout e disposição das 
máquinas, a substituição da unidade de movimentação e a alteração do 
sistema de abastecimento das máquinas. No setor da Embalagem foram 
também realizadas várias alterações na disposição dos diversos 
equipamentos, permitindo assim reduzir alguns desperdícios em transportes e 
a tornar o processo mais eficiente. 
 
Por fim, foi ainda possível acompanhar o resultado e o impacto de algumas 
das diversas propostas realizadas, confirmando assim o seu sucesso para 
melhorar o desempenho da Unidade Industrial.  
 
 

 

 

 

 
 

 

  



10 
 

  



11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Lean, value stream mapping, layout changes, waste reduction  

abstract 

 
This project, part of the curricular internship, was developed at Amorim Group, 
more specifically at Amorim Distribuição Industrial Unit. The main goal of this 
project was the optimization of the Marking and Packing processes of cork 
stoppers in order to increase productivity. 
 
With the participation of the Kaizen Institute, it was possible to analyze and 
elaborate a Value Stream Mapping focused on the initial situation of the 
productive process in order to find opportunities for improvement and to identify 
inefficiencies. 
Several studies of possible changes were made to optimize the production 
process and, at the same time, to reduce significantly the total lead time of the 
process. For this, a number of Lean tools and methodologies were used, as 
well as it was valued the involvement of all employees and the planning team. 
 
In the Marking sector, several improvements proposals were studied, 
highlighting some measures implemented: changing the layout and the position 
of the machines, replacing the method of transporting stoppers and changing 
the supply system of the machines. In the Packaging sector, several changes 
were made to the layout of the different equipments to reduce some waste of 
time during the transport and to make the process more efficient. 
 
Finally, it was still possible to follow the results and the impact of some 
proposals made and to confirm their success in improving the performance of 
the Industrial Unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

Hoje em dia, devido à forte concorrência existente nos diversos mercados, as 

empresas sentem-se obrigadas a desenvolver estratégias competitivas fortes, para 

conseguirem, não só, vantagem sobre os demais concorrentes, como também para 

ganharem posicionamento no mercado e melhorarem os seus resultados. Para isso, 

necessitam de centralizar os seus esforços no aperfeiçoamento dos seus processos e na 

criação de valor para o cliente, através do recurso e implementação de tecnologia e 

inovação. 

Aproveitando o crescimento do mercado e querendo acompanhar o aumento da 

procura por parte dos clientes, a Unidade Industrial Amorim Distribuição, do Grupo Amorim, 

que tem como atividade a produção de rolhas de cortiça, apresenta como meta a atingir até 

ao ano de 2020, um aumento substancial de 200 milhões de rolhas vendidas em relação à 

quantidade de 640 milhões em 2017. 

Na sequência do objetivo da organização, este projeto inserido no estágio curricular, 

surge com o propósito de otimizar dois processos da Unidade Industrial através da redução 

dos desperdícios e ineficiências existentes atualmente no processo produtivo e com isso, 

aumentar a produtividade, reduzir o lead time e obter melhores resultados organizacionais. 

Este projeto permitiu aplicar não só os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, mas 

também para os desenvolver e crescer a nível profissional. 
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1.2 METODOLOGIA 

Para que os objetivos propostos sejam alcançados, foi necessário criar condições de 

trabalho favoráveis que permitam aumentar a produção, sem pôr em risco o bom 

funcionamento da Unidade e a qualidade do produto. Posto isto, a Unidade recorreu aos 

serviços prestados pelo Instituto Kaizen para que dessem o acompanhamento e o suporte 

necessário no trabalho de planeamento e idealização de novas soluções que permitissem 

eliminar os desperdícios e aumentar a eficiência dos processos, tornando assim a Unidade 

mais capacitada. 

Foram realizadas diversas sessões de trabalho dinamizadas pelo Instituto Kaizen, 

durante os meses de outubro e novembro de 2017 que resultaram na elaboração de um Value 

Stream Mapping e que se encontra representado no Anexo 1. 

Foi essencial envolver todos os colaboradores dos setores da Marcação e 

Embalagem, principais intervenientes e grandes conhecedores dos processos, e ao recurso 

de vários conceitos e ferramentas Lean, não só no processo de análise ao estado inicial do 

processo, mas também na fase de implementação das melhorias. 

Inicialmente, o trabalho consistiu na compreensão da situação atual da Unidade, 

através da realização de vários Gemba Walks pelos diversos setores da fábrica, e da recolha 

de dados e indicadores. Após a interpretação e análise desses dados, foi possível identificar 

ineficiências existentes ao longo das várias etapas do processo produtivo e dessa forma, 

encontrar e estudar soluções alternativas viáveis que permitissem otimizar o processo e 

melhorar o desempenho da Unidade. 

Sendo o tema do projeto a otimização dos processos de Marcação e do Embalamento 

das rolhas, foi me proposto acompanhar as diversas sessões referidas anteriormente e 

cooperar com o Instituto Kaizen no trabalho de análise e de idealização de novas soluções, 

na qual se enquadravam ambos os setores do meu projeto de estágio. 
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1.3 ESTRUTURA 

O presente documento encontra-se organizado em 5 capítulos, subdivididos em 

vários tópicos para uma melhor sistematização do trabalho desenvolvido ao longo do 

estágio. 

O capítulo número 1 diz respeito à introdução do projeto na qual se encontra uma 

breve descrição do projeto, o seu enquadramento com os objetivos organizacionais e a 

metodologia adotada. 

Posteriormente, no capítulo 2 é dada a conhecer um pouco da história da empresa e 

da importância da cortiça, como matéria prima da organização. Para além disso, é também 

descrito todas as etapas do processo produtivo que existem na Unidade Industrial onde foi 

desenvolvido todo o projeto. 

O capítulo 3 corresponde ao enquadramento teórico do projeto, na qual são focados 

conceitos e metodologias LEAN, utilizados nas várias fases de desenvolvimento e 

implementação do projeto. 

Após este capítulo mais teórico, é descrito no capítulo 4 a componente prática de todo 

este projeto. Encontra-se dividido pelos dois setores da Unidade Industrial na qual incidiu 

todo estre trabalho, primeiro no setor da Marcação e posteriormente no setor da 

Embalagem. É apresentada a situação inicial de ambos os processos, o estudo realizado, as 

metodologias apresentadas e as propostas de melhoria implementadas. 

No último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho 

desenvolvido, o que foi feito para a resolução dos problemas e os resultados obtidos com a 

implementação das melhorias. Também é feita uma pequena referência oportunidades de 

melhoria a ter em conta em trabalhos futuros. 
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2. EMPRESA 

2.1 BREVE DESCRIÇÃO 

O projeto desenvolvido foi realizado na Amorim & Irmãos, empresa localizada em 

Santa Maria da Feira, encontra-se inserida no Grupo Amorim. A Corticeira Amorim, criada 

em 1870, começou a sua atividade numa pequena fábrica de produção manual de rolhas de 

cortiça, no Cais de Vila Nova de Gaia, em plena região do Vinho do Porto e por se encontrar 

muito próxima dos produtores, permitiu à organização responder de uma forma mais eficaz 

às necessidades dos clientes (Amorim, 2016a). 

Com o crescimento do mercado, a família Amorim foi obrigada a expandir a sua 

produção e em 1908 abriu uma nova oficina em Santa Maria de Lamas, localização que se 

mantém até aos dias de hoje. Desde cedo, percebeu o valor e potencialidades da sua matéria-

prima e com a ambição de se desmarcar pela excelência, por mérito dos bons resultados que 

apresentava, a Corticeira Amorim continuou o seu processo de expansão com a criação e 

aquisição de diversas unidades industriais. Simultaneamente, e graças às características 

singulares da cortiça, o Grupo dedica-se a potencializar todas as capacidades da sua 

matéria-prima e apresenta alternativas em cortiça nas mais diversas áreas de negócio.  

Atualmente, o universo do Grupo Amorim, assente numa visão de crescimento 

sustentado, conta com cerca de 30 unidades industriais espalhadas pelos quatro cantos do 

mundo, apresentando uns impressionantes 5 mil milhões de rolhas vendidas anualmente e 

com um legado de 147 anos de liderança no setor. 
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2.2 MATÉRIA PRIMA - CORTIÇA 

A cortiça proveniente da casca do sobreiro, é extraída por trabalhadores altamente 

especializados, sobre condições de calor extremo durante os meses de Verão, sem nunca 

prejudicar o normal desenvolvimento da espécie e sem danificar a árvore. Devido à 

especialização necessária, a extração de cortiça é o trabalho agrícola mais bem pago do 

mundo (Amorim, 2016a). 

Posteriormente, a cortiça necessita de um período de repouso para que possa 

estabilizar e desenvolver um teor de humidade uniforme, antes de ser enviada para as 

respetivas unidades industriais do grupo para ser trabalhada. 

Apresenta-se como uma matéria-prima 100% natural e um símbolo de Portugal, uma 

vez que o território nacional possui a maior área de montado de sobro do mundo e que 

segunda a APCOR, Associação Portuguesa de Cortiça, representa 34% da área mundial 

(Associação Portuguesa da Cortiça, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de ser um material 100% reutilizável, onde todos os desperdícios e sobras 

são aproveitados para serem utilizadas novamente em outros produtos de áreas como a 

constução civil, transportes, desporto, moda, etc. A cortiça apresenta características únicas, 

das quais se destancam as principais:  

▪ Leveza (mais de 50% do seu volume é ar); 

▪ Impermeável a líquidos e a gases; 

▪  Elástica e Compressível (pode ser comprimida até metade da sua largura e 

quando descomprimida volta à sua forma inicial); 

Figura 1 - Mapa da localização do montado no mundo 
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▪  Isolante térmico e acústico (graças aos 40 milhões de células em cada 

centímetro cúbico de cortiça); 

▪  Combustão lenta (não faz chama e não liberta gases tóxicos durante a 

combustão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Características da Cortiça 
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2.3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Na Amorim, a rolha de cortiça tem um estatuto de exclusividade, não apenas por ser 

o produto na qual a empresa começou a dar os seus primeiros passos, mas também pelas 

características naturais que apresenta e que já foram referidas anteriormente. Para além 

disso, tem uma equipa multifacetada e inteiramente dedicada ao fabrico da rolha ideal para 

cada segmento de mercado, em qualquer parte do mundo (Amorim, 2016b). 

Uma grande variedade de rolhas é produzida em cada Unidade Industrial da Amorim 

& Irmãos, com características distintas e com particularidades que permitem responder a 

todas as necessidades dos clientes e a todo o tipo de vinhos. Para classificar cada tipo de 

rolha é dado o nome de família, e dentro de algumas famílias ainda é possível classificar em 

classes, segundo critérios visuais já definidos. Para além destas especificações, as rolhas 

podem ainda apresentar diversos calibres, que corresponde às dimensões (largura e 

comprimento), e a diferentes lavações. Em relação às famílias de rolhas destacam-se as 

seguintes: 

 

o NATURAL: Apresenta-se como um produto 100% natural, extraído de um único traço 

de cortiça, figura 3. É considerado o ex-libris das rolhas de cortiça, ideal para vedar 

os melhores vinhos e que necessitem de evoluir na garrafa, embora possa ser 

utilizada em todos os tipos de vinhos. A classificação por classes é a seguinte: Flor, 

Extra, Superior, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º por ordem decrescente de aspeto visual da rolha. 

 

 

 

 

 

 

 

o ACQUAMARK: É uma rolha natural em que o seu revestimento é produzido através de 

um processo estrutural e por ação de uma solução de base aquosa, que fixa os 

Figura 3 - Processo Manual de Brocagem de Rolhas Naturais 
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extratos de cortiça às paredes da rolha, preenchendo os poros e aumentando ainda 

mais a capacidade de vedação.  

 

o NEUTROCORK: É uma rolha formada por micro grânulos de cortiça de tamanho 

uniforme, através de processos de compactação. É recomendada para vinhos que 

apresentam alguma complexidade e com um consumo rápido, até dois anos. 

 

o AGLOMERADO: Destinada a vinhos de consumo muito rápido, isto é, a serem 

consumidos no período que não deve ultrapassar os seis meses após o 

engarrafamento. Esta rolha é constituída por granulados de cortiça e por uma 

substância aglutinadora através de processos de extrusão. 

 

o TWIN TOP: É uma rolha constituída por um corpo de aglomerado de cortiça e um disco 

de cortiça natural colado em ambos os topos, sendo destinada a engarrafar vinhos 

que sejam consumidos até três anos. A sua classificação por classes é a seguinte: AA, 

A, B, C e D, por ordem decrescente de aspeto visual. 

 

o NDTECH: Projeto inovador desenvolvido orgulhosamente pela Amorim e que 

consiste numa rolha de cortiça natural com garantia de TCA não detetável1. Esta 

inovação proporciona uma rolha com um nível de controlo de qualidade sem 

precedentes, eliminando eficazmente o risco de sabor a rolha ao assegurar que o 

nível de TCA se encontra abaixo do limite de deteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Teor de TCA libertável inferior ao limite de quantificação de 0,5 ng/l; Análise realizada de acordo com a norma ISO 20752. 

Natural Acquamark  Neutrocork Aglomerado NDtech Twin Top 

Figura 4 - Principais famílias de Rolhas de Cortiça 
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2.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

A fábrica onde foi desenvolvido este projeto diz respeito à Unidade Industrial Amorim 

Distribuição, que pertence a uma rede de fábricas da Amorim & Irmãos. Apresenta como 

vantagem competitiva a grande proximidade com os seus fornecedores, uma vez que estes 

correspondem às restantes unidades industriais do Grupo e por se encontrarem a uma 

distância residual, inferior a dois quilómetros, à exceção da Unidade Industrial da Equipar 

que se localiza em Coruche no Alentejo. 

A Amorim Distribuição funciona numa ótica Make-to-Order, ou seja, produz à 

encomenda, num sistema puxado das encomendas. As rolhas chegam em bruto à Amorim 

Distribuição através dos seus fornecedores internos (tabela 1) e consoante a encomenda do 

cliente, as rolhas são submetidas a um conjunto de processos antes de serem enviadas para 

o cliente final.  

 

Tabela 1 – Percentagem em quantidade de compra aos Fornecedores Internos (Dados de 2017) 

Unidade Industrial de Lamas 

Rolhas Naturais 19,02% 

Rolhas Acquamark 13,48% 

Rolhas Aglomerado 1,05% 

Unidade Industrial de Sousa Rolhas Neutrocork 48,38% 

Unidade Industrial Portocork Rolhas Ndtech 0,74% 

Unidade Industrial Equipar Rolhas Twin Top 17,33% 

 

 

Atualmente a fábrica encontra-se a funcionar a dois turnos, o primeiro das 8 às 17 

horas e o segundo das 16 horas à meia noite, mas com este último a funcionar ainda com um 

número reduzido de colaboradores, cerca de um sexto das pessoas que trabalham no 

primeiro turno. 

No total, a fábrica encontra-se dividida em 7 áreas principais denominadas setores e 

que correspondem aos diferentes processos da cadeia produtiva sendo de extrema 

importância o seu bom funcionamento e a sua ligação para o sucesso da organização. Já as 

rolhas, a partir do momento em que chegam à unidade industrial podem percorrer três rotas 

diferentes, dependendo do tipo de encomenda e da especificação do cliente, onde se se 

resumem as principais etapas: 
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1) Logística Entrada -> Logística de Saída      [5,3%] 

2) Logística Entrada -> Marcação -> Logística Saída    [75,8%] 

3) Logística Entrada -> Escolha -> Marcação -> Logística de Saída  [18,9%] 

Resumidademente, em todos os percursos existe sempre a receção dos artigos e 

dependendo do tipo de encomenda, a matéria-prima pode ainda passar por etapas 

intermédias para aumentar o seu valor, ou então ser reencaminhado diretamente para a 

etapa final.  

Entende-se por Logística de Saída a junção dos três últimos processos produtivos: 

Tratamento, Embalamento e Expedição. O itinerário da maioria das encomendas (Caminho 

2) representa um fluxo de aproximadamente 75,8% do fluxo total das encomendas 

processadas no ano 2016, e que corresponde à Marcação das rolhas sem necessitarem de 

passar pelo setor da Escolha. 

 Na figura 5, encontra-se representado todas as etapas do maior percurso possível 

(Itinerário 3), na qual a matéria-prima é submetida a todos os processos existentes na 

fábrica, desde que é rececionada pela Logística de Entrada até que seja expedida pela 

Logística de Saída. e consequentemente apresenta um lead time superior aos restantes 

percursos. 

ARMAZÉM 
RECEÇÃO 
ROLHAS 

 

MARCAÇÃO 

BUFFER 
ESTABILIZAÇÃO 

ARMAZÉM 
EXPEDIÇÃO 

EMBALAGEM 

TRATAMENTO 

E
S

C
O

L
H

A
 

BUFFER 

ESTABILIZAÇÃO 

BUFFER 
MARCAÇÃO 

BUFFER 
PLATAFORMA 

Figura 5 - Percurso de uma encomenda pelos vários setores da Unidade Industrial 
Amorim Distribuição 
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 De seguida encontram-se descritos de uma forma breve os diferentes setores 

existentes e que se encontram representados no fluxograma da figura 5: 

 

 - LOGÍSTICA DE ENTRADA: Setor constituído por três Armazéns de Rolhas, dois de 

Rolhas Naturais e um de Rolhas Técnicas. Apresenta uma capacidade total para armazenar 

até 570 paletes, o que equivalente a 48 Milhões de rolhas, assumido uma quantidade média 

de 85 000 rolhas por palete. Presta diferentes tipos de serviços, entre os quais:  

 
CONTROLO 

QUALIDADE 
OK? 

Devolução 
Armazém 
Receção 

CORKSENSE 

PESAGEM 

ESCOLHA 

MARCAÇÃO TRATAMENTO 

EMBALAGEM 

Armazém 
Expedição 

SIM NÃO 

COMPRA 

1 MÁQUINA 

2 BALANÇAS 

3 ESC. AUTOMÁTICAS 

2 TAP.  MANUAIS 

24 MÁQ. TINTA  

9 MÁQ. FOGO 

4 MÁQ. LASER  
  

2 MÁQ. MANUAIS 

9 MÁQ. AUTOMÁTICAS 

1 MÁQ. MANUAIS 

3 MÁQ. AUTOMÁTICAS 

Figura 6 - Fluxograma do Processo na Unidade Industrial Amorim Distribuição 



13 
 

 i) Receção de Encomendas, onde as encomendas aos fornecedores são 

rececionadas e alocadas a um dos três armazéns existentes, para que 

simultaneamente o Laboratório de Entrada possa analisar uma amostra de cada 

encomenda recebida e garantir todos os parâmetros de qualidade estabelecidos pela 

unidade;  

 ii) Devoluções, sempre que o Laboratório de Entrada detete anomalias ou 

defeitos graves, as encomendas recebidas retornam novamente aos fornecedores 

para que sejam corrigidas; 

 iii) Prestador de Serviços, graças ao facto de a cortiça ser um produto 

reutilizável, é possível enviar rolhas que não sejam utilizadas, devido a defeitos ou 

erros durante a produção, para outra Unidade Industrial para serem submetidas a 

vários processos de transformação e regressarem novamente para serem 

utilizadas noutra encomenda;  

 iv) Logística Interna, para o abastecimento e satisfação das necessidades nos 

diversos setores da unidade, como a Escolha, a Marcação ou até mesmo diretamente 

ao Tratamento, através da utilização do sistema de Kanbans.  

 

- ESCOLHA: A função deste setor é responder a encomendas de determinados 

clientes mais exigentes e que obrigam a um processo mais rigoroso e seletivo, através de 

uma supervisão manual (realizada por operadores especializados) ou automática, das 

características visuais da rolha como também do controlo do peso, com o auxílio de uma 

balança. Uma vez analisadas, as rolhas podem seguir diferentes caminhos, as que se 

encontram de acordo com os requisitos do cliente, continuam o processo produtivo normal, 

enquanto que as rolhas que apresentam inconformidades, retornam novamente para o 

Armazém de Receção para poderem ser utilizadas em outras encomendas. 

 

- MARCAÇÃO: Considerado um dos processos mais importantes da Unidade, é neste 

setor que as rolhas são marcadas com a identificação pretendida pelo cliente, podendo esta 

ser realizada a fogo (indução ou a gás), a laser ou a tinta. Para além disso, pode ser marcado 

apenas no corpo da rolha, nos topos ou mesmo em ambos os locais. Para que a qualidade da 

rolha não seja afetada e a marca consiga aderir à superfície da rolha sem comprometer nos 

processos produtivos seguintes, é necessário que as rolhas marcadas a tinta estabilizem 

durante aproximadamente 2 dias no Buffer de Estabilização. 
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- LABORATÓRIO: Constituído por uma equipa multidisciplinar, é responsável por 

controlar em que condições chega a matéria-prima proveniente dos diversos fornecedores, 

analisar a qualidade das rolhas ao longo de todo o processo produtivo dentro da unidade e 

ainda garantir que os requisitos que o cliente pretende estão a ser cumpridos. Esta análise é 

feita por amostragem, variando de acordo com a quantidade da encomenda e do tipo de rolha, 

através de testes de diversos parâmetros como a humidade, as dimensões (diâmetro e 

comprimento), a ovalidade, o peso específico e o aspeto visual.  

Para além disso, as rolhas são analisadas para aprovação sensorial, podendo este 

processo ser executado por metodologias como o Dry Soak, Corksense e/ou cromatografia 

em fase gasosa. O sensorial consiste em identificar odores indesejáveis que podem conduzir 

ao “gosto a rolha” muito conhecido na indústria vinícola, na qual o TCA ou tricloranizol é um 

dos principais compostos associados a estes odores. 

 

- TRATAMENTO: Composto por onze máquinas de Tratamento, na qual oito funcionam 

automáticamente e as restantes manualmente e exclusivas para encomendas inferiores a 

10 000 rolhas. É o processo posterior à Marcação e estabilização das rolhas e tem como 

objetivo impermeabilizar as rolhas e para facilitar a sua entrada e saída da garrafa. 

 

- EMBALAMENTO: Apresenta-se como o último processo da cadeia produtiva, é 

considerado como o setor ‘gargalo’ por notar uma capacidade produtiva um pouco limitada. 

Consiste no armazenamento das rolhas em sacos, acondicionamento dos sacos em caixas 

de cartão e por fim, estas são arrumadas em paletes. É constituído por uma linha manual de 

embalamento, destinada a encomendas até 10 000 rolhas ou encomendas de Ndtech, e mais 

três linhas automáticas para as restantes encomendas. 

 

- EXPEDIÇÃO: Corresponde ao último setor de todo o processo produtivo, antes do 

produto ser enviado para o cliente final. Esta última etapa caracteriza-se por recolher o 

produto acabado já embalado e de o movimentar para a máquina de filmar retrátil, antes de 

ser armazenado no Armazém de Expedição. Esta máquina envolve as paletes em papel 

aderente com o objetivo de permitir um melhor acondicionamento e proteção das caixas, 

facilitando assim o processo de transporte aos respetivos clientes. Para além disso, no 

momento de expedir a encomenda, executam o abastecimento do contentor do 

transportador que fará o respetivo transporte até ao cliente final. 



15 
 

3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 LEAN MANUFACTURING 

O conceito Lean Manufacturing surgiu das mãos de Sakichi Toyoda, pai do fundador 

da Toyota, com a criação do primeiro tear automatizado com a capacidade de alertar e de 

interromper a produção sempre que fossem detetados problemas e também com a 

possibilidade de realizar setups rápidos nas máquinas durante a produção. Esta evolução 

permitiu um crescimento enorme em termos de produtividade e qualidade dos produtos e 

que revolucionou a indústria têxtil do Japão no final do século XIX. 

O salto para a indústria automóvel aconteceu durante as viagens de Kiichiro Toyoda, 

filho de Sakichi, aos Estados Unidos da América com o objetivo de expandir o negócio do seu 

pai. Contudo, ao deparar-se com a indústria automóvel e com o crescimento do setor, decidiu 

arriscar e vendeu os direitos da máquina de tear, desenvolvida pelo pai, e fundar a Toyota 

Motor Corporation em 1937 (Ohno, 1997). No entanto, e após a segunda Guerra Mundial, num 

Japão totalmente destruído, a Toyota decidiu unir esforços e criou um novo Sistema de 

Produção, atualmente conhecido por Toyota Production System, desenvolvido por Taichii 

Ohn e Shigeo Shingo. Estes dois engenheiros desenvolveram uma nova abordagem de 

produção baseada numa cultura de melhoria contínua e no envolvimento das pessoas para 

eliminar as atividades que não contribuem para criar valor para o cliente (Parry, G. C.; Turner, 

2006). Para tal, foram criadas diversas ferramentas e princípios, abordados também para a 

concretização deste projeto, que auxiliam e simplificam este sistema, como a Gestão Visual, 

os 5S, o mapeamento da cadeia de valor, produção Just-in-Time, entre outras.  

“A Toyota chamou à atenção do mundo na década de 1980 quando ficou claro que havia 

algo de especial na qualidade e eficiência produtiva da empresa Japonesa. Os carros 

duravam mais que os carros americanos e requeriam muito menos de manutenção” (Lee et 

al., 2006). 

Mantendo o foco numa estratégia de eficiência e eficácia, as organizações pretendem 

mudar de modus operandi através da implementação do conceito LEAN (Welo & Ringen, 

2016) e assim puderem acompanhar o mercado e a conseguirem fazer crescer os seus 

negócios.  

Segundo Meudt et al. (2017) o caminho para a implementação da produção LEAN é (1) 

estabilizar os processos de produção, como tempos de ciclo, tempos de setup, etc. (2) 
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preparar a condição para o fluxo de produção e (3) apoiá-lo por uma melhoria contínua dos 

processos. 

Para Chien-HoKo (2017) o Sistema de Produção da Toyota baseia-se em 14 princípios, 

divididos em 4 categorias, figura 7. A primeira categoria ‘Filosofia’, a base de todo o sistema 

de produção, aborda a necessidade de os líderes das organizações se focarem na criação de 

valor para o cliente e na utilização de boas práticas. A segunda categoria ‘Processo’, enaltece 

a importância de obter bons resultados através de processos eficientes e livres de 

desperdícios. A terceira categoria ‘Pessoas/Parceiros’, aponta para uma estratégia de 

valorização de todos os colaboradores, ajudando-os a melhorar as suas capacidades, para 

que percebam a cultura da organização e se envolvam na criação de valor. Por último, no 

topo da pirâmide ‘Resolução Problemas’, pretende que a organização atue de uma forma 

refletida e ponderada, procurando sempre perceber a causa dos problemas para que 

consiga tomar as melhores decisões e encontre as melhores soluções para a criação de 

valor (Ko, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

PROCESSO 

PESSOAS / 
PARCEIROS 

RESOLUÇÃO 
PROBLEMAS 

Figura 7 - Sistema de Produção da Toyota 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817312407#!
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3.2 VALUE STREAM MAPPING (VSM) 

Atualmente, as empresas do setor industrial deparam-se com desafios cada vez 

maiores em temas como prazos de entrega, qualidade dos produtos, análise custo-

benefício, qualidade do sistema de produção, entre outros, e num mercado cada vez mais 

competitivo, as empresas são forçadas a otimizar constantemente os seus processos 

produtivos e a definir as melhores soluções possíveis (Antonelli & Stadnicka, 2018). 

Através do Mapeamento da Cadeia de Valor ou Value Stream Mapping (VSM), 

adaptado por Mike Rother e John Shook (1999) a partir dos diagramas de fluxo de material e 

informação da Toyota Motor Company, é possível identificar desperdícios no sistema (Lee et 

al., 2006) e ir de encontro com o objetivo final do “conceito de produção LEAN que pretende 

ser um processo livre de desperdícios para todas as atividades de melhoria contínua” 

(Meudt, Metternich, & Abele, 2017). 

O processo de mapeamento da cadeia de valor fornece uma visão geral dos 

processos e permite identificar atividades existentes nos processos atuais da organização 

que não apresentam valor acrescentado para o cliente. Estas atividades consomem não só 

recursos financeiros como também recursos humanos e outros tipos de desperdícios, e por 

isso é de extrema importância a minimização desse impacto e a resolução adequada às 

ineficiências identificadas (Tyagi, Choudhary, Cai, & Yang, 2015). 

Segundo (Muhammad Abdus Samad, MD. SaifulAlam, 2013) a criação de um VSM é 

dividida em cinco etapas básicas: 

1) Identificar o produto; 

2) Criar o VSM atual; 

3) Avaliar o mapa atual e identificar as áreas problemáticas; 

4) Criar o VSM do estado futuro que se pretende; 

5) Implementar o plano final. 

Esta filosofia baseia-se numa representação gráfica do fluxo da cadeia de valor que, 

segundo Tomas Rohac e Martin Januska (2015), deve ser “de porta a porta”, ou seja, a partir 

do momento que é rececionada a encomenda do cliente, passando por todos os processos 

produtivos até à expedição do produto final (Rohac & Januska, 2015). 

O VSM utiliza um conjunto de símbolos (figura 8), cada um com o seu significado, para 

representar as diversas etapas de informação e de processos a que o produto ou serviço 

passa ao longo de toda a cadeia produtiva. 
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Para desenvolver o mapa do estado atual do processo é necessário reunir várias 

informações como o tempo de ciclo, os tempos de setups das máquinas, número de 

operadores, quantidade e posição dos stocks, horas de trabalho disponíveis, entre outros 

(Antonelli & Stadnicka, 2018). 

Graças à sua facilidade de adaptação a diferentes ambientes e por se tratar de uma 

ferramenta que auxilia as organizações a crescer e a competir de uma forma mais eficaz 

(Antonelli & Stadnicka, 2018) a aplicação do VSM nas indústrias tem apresentado um grande 

crescimento nos últimos anos (Romero & Arce, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Símbolos utilizados no Value Stream Mapping 
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3.3 LAYOUTS 

O planeamento de layouts é um fator muito importante para a determinação da 

produtividade de um setor e através de um correto planeamento do layout, é possível tornar 

o processo mais eficiente através da redução de lead times, a diminuição dos custos de 

produção, o aumento do lucro, etc. (Prajapat, Waller, Young, & Tiwari, 2016). Devido aos 

mercados estarem cada vez mais competitivos e aos constantes avanços tecnológicos, é 

imperativo que as organizações se tornem cada vez mais ágeis e capazes de acompanhar as 

diferentes necessidades do cliente, à crescente diversificação e personalização dos 

produtos (Prajapat et al., 2016). 

Por se tratar de um conceito que tem um grande impacto no desempenho da 

organização, existe uma grande diversidade de opiniões em diversos autores, uma vez que 

o padrão a ser utilizado como layout varia consoante a realidade da organização, do tipo de 

equipamentos existentes e dos produtos movimentados (Keller & Buscher, 2015).  

Para Drira et al (2007) é necessário também ter em conta aspetos como, o número de 

máquinas envolvidas, o espaço disponível, o fluxo produtivo, a semelhança na sequência de 

operações, os locais de entrada e saída de materiais e entre outros, antes de definir qual o 

melhor modelo a aplicar dentro dos diversos tipos de layout existentes, figura 9 (Drira, 

Pierreval, & Hajri-Gabouj, 2007): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LAYOUT EM LINHA: São os mais populares devido à sua simplicidade de 

implementação e por apresentar uma baixa complexidade operacional. Pode ainda 

ser adaptada como uma linha reta, semicircular, serpentina ou em ‘U’, figura 10. 

 

a) Layout em Linha b)Layout em Loop 

c) Layout em várias 

Linhas 

d) Layout em campo aberto 

Figura 9 - Tipos de modelos de Layouts 
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-    LAYOUT EM LOOP: rede fechada, com uma estação de entrada e saída de material 

e com o fluxo produtivo em apenas uma direção; 

 

-  LAYOUT EM VÁRIAS LINHAS: O movimento de material ocorre pelos diferentes 

postos de trabalho existentes nas diversas linhas; 

 

-   LAYOUT EM CAMPO ABERTO: É mais comum para processamento de materiais com 

uma grande diversidade de peças, uma vez que possibilita a ramificação das linhas. 

 

Segundo Drira et ela (2007), por vezes, devido à falta de espaço é recorrente nos dias 

de hoje, a utilização do espaço vertical através da instalação de vários andares com a 

consequente necessidade de um meio transportador entre os diversos pisos, como 

representado na figura 11. 
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Semi-Círculo Serpentina 

Figura 10 - Layouts em linha 

Figura 11 - Layout em altura 
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3.4 DESPERDÍCIOS 

O fator mais importante no Lean é perceber a definição de ‘valor’ e a sua importância. 

Segundo Welo e Ringer (2016) o valor é criado se uma operação do processo produtivo 

obedecer aos três seguintes requisitos (Welo & Ringen, 2016):  

1) O cliente está disposto a pagar o resultado da operação do processo em questão; 

2) A operação transforma a forma física do objeto ou do produto; 

3) É feito corretamente logo na primeira vez. 

Pelo contrário, Welo e Ringer acrescentam também que os desperdícios existem 

quando uma operação falha um destes critérios apresentados anteriormente, podendo ser 

divididos em duas categorias: 

- Atividades Ativas: atividades que não criam valor de uma forma direta, mas que são 

necessárias para apoiar a criação de valor, como serviços administrativos, testes 

obrigatórios aos produtos, etc. 

- Resíduos Puros: divididos em sete subcategorias em 1943 por Taiichi Ohno, considerado 

o pai do Toyota Production System e que os classificou da seguinte forma (Hicks, 2007): 

 

 1. Excesso de Produção: Considerado como a fonte de todos os outros desperdícios, 

ocorre quando são produzidos produtos em excesso e consequentemente, origina o uso 

de recursos humanos e materiais desnecessários e que provoca um aumento 

considerável do stock. 

  2. Espera: Ocorre quando existem períodos de inatividade num processo a jusante 

devido a problemas como a falta de balanceamento das linhas, a existência de processos 

‘gargalo’, etc. 

 3. Transporte: Acontece com a movimentação de materiais ao longo do processo e 

que grande parte das vezes se deve a problemas de layouts. Para reduzir este impacto, 

os vários setores devem estar o mais próximo uns dos outros para minimizar os 

deslocamentos desnecessários, o tempo perdido e o aumento do custo de transporte. 

4. Super-Processamento: Quando são realizadas operações extra, como retrabalho 

e reprocessamento, para que o produto adquire as especificações corretas. Isto 

acontece devido à produção de produtos com defeitos, à superprodução, a erros de 

dimensionamento de máquinas, etc. 
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  5. Inventário: Isto engloba a matéria-prima, o work-in-progress e todo o produto 

acabado e pronto a expedir. Representa ‘dinheiro parado’ e obriga a grandes espaços 

ocupados e provoca um processamento elevado. 

 6. Movimento: Correspondem a operações desnecessárias por parte dos 

operadores e dos equipamentos para fazerem face a problemas como layouts 

imperfeitos, super-processamento, defeitos, etc.  

 7. Defeitos: Produtos que causam insatisfação ao cliente devido a falhas com origem 

nas matérias-primas ou em processos mal-executados. Isto provoca consequências 

negativas para a organização, uma vez que faz aumentar o custo de produção, porque a 

peça ou é descartada ou é reprocessada para corrigir o defeito. 

  

Segundo o estudo elaborado por P. Arunagiri e A. Gnanavelbabu (2014) é possível 

concluir que os desperdícios que mais afetam a produção industrial e que necessitam de 

mais atenção para reduzir o seu impacto são o Transporte, a Espera e o Movimento 

(Arunagiri & Gnanavelbabu, 2014). 
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4. OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE MARCAÇÃO E 

DE EMBALAGEM 

 

O estudo foi inicializado com um acompanhamento diário do processo nos vários 

setores, desde o momento em que a matéria-prima é rececionada na unidade até ao ponto 

em que é expedida, com destino ao cliente final. Este acompanhamento foi realizado junto de 

todas as pessoas que têm uma participação direta ou indireta no desenvolvimento do 

processo produtivo, como operaradores, encarregados de setor, planeadores e restantes 

engenheiros do gabinete de produção. Este contacto teve como foco principal uma melhor 

perceção e conhecimento das operações diárias realizadas, a comunicação entre setores, 

as maiores dificuldades sentidas pelos colaboradores, etc. 

 

Através de dados recolhidos das bases de dados da unidade, referentes ao ano de 

2017, foi possível concluir que ao nível das encomendas, por dia foram processadas em 

média 60 encomendas com uma quantidade média de aproximadamente 55 mil rolhas por 

encomenda. A partir desses dados foi possível ainda categorizar o número de encomendas 

por tipo de artigo, na qual se destacam as rolhas Neutrocork que representam quase metade 

das encomendas, como se encontra representado na figura 12.  
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Figura 12 - Percentagem em quantidade de artigos vendidos no ano de 2017 
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4.1. VALUE STREAM MAPPING  

Como já referido anteriormente, nas diversas sessões de trabalho em que estive 

envolvido com o Instituto Kaizen como facilitador, foi elaborado o seguinte Value Stream 

Mapping que se encontra apresentado no Anexo 1. Este representa um mapeamento 

detalhado das várias etapas a que o produto está sujeito, desde operações produtivas de 

valor acrescentado, transportes entre operações, stock de materiais em vias de fabrico, 

controlos internos e externos, etc 

Teve como finalidade, estudar aprofundadamente cada etapa do processo produtivo 

e identificar os mais variados desperdícios e ineficiências do processo para que através da 

minimização e/ou eliminação desses problemas, possam ser encontradas oportunidades de 

melhoria. 

Do estudo realizado à cadeia de valor e dos dados recolhidos para a realização do 

mesmo, procedeu-se ao cálculo e interpretação de diversos indicadores produtivos, tais 

como: 

 

- LEAD TIME: 

Representa o tempo que o produto se encontra na unidade, desde a sua receção por 

parte da Logística de Entrada, até à sua expedição a cargo da Logística de Saída. Durante 

esse período, a matéria-prima é sujeita a diversas operações produtivas, transportes entre 

setores, armazenamentos, controlos, etc. 

Para o cálculo deste indicador foi necessário proceder-se à recolha de tempos de 

execução dos vários processos através de um levantamento de tempos no terreno ou apartir 

da análise dos registos de produção automática guardados no sistema informático interno. 

 

      

 

 

Em média, até se iniciar o processo produtivo, o produto fica armazenado num dos 

três armazéns de Receção de Rolhas cerca de quinze dias, posteriormente permanece mais 

dois dias no setor da Marcação na qual acrescem ainda mais três dias de paragem no Buffer 

de Estabilização para ser submetido a mais três dias e meio de processos finais e de 

armazenamento no Armazém de Expedição de produto acabado até ser finalmente 

expedido.  

15 dias 2 dias 3 dias 0,5 dias 
dias 

24 dias 
dias 

≈ 

Armazéns 
Receção 

Marcação 
Buffer 

Estabilização 
Stock para 

Filmar 

3 dias 

Stock Produto 
Acabado 
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Obtém-se assim um total de aproximadamente vinte e quatro dias de Lead Time e que 

apresenta ser um valor um pouco elevado para o número de processos que o produto 

percorre, podendo este ser reduzido com a eliminação de determinados desperdícios, 

aumentando assim a capacidade produtiva da unidade. 

 

- TAKT TIME: (referente ao ano de 2016): 

 

 

 

Isto significa que durante o ano de 2016, trabalhando apenas a 1 turno, ou seja, durante 

7,5 horas por dia, a cada 0,0116 segundos aproximadamente, foi expedida uma rolha de 

cortiça na Unidade Industrial da Amorim Distribuição. De uma maneira mais simples, é o 

equivalente a dizer que foram expedidas 5.172 rolhas a cada minuto de trabalho. 

Uma vez que se pretende aumentar consideravelmente as vendas, a solução passa 

por diminuir o Takt Time, para que sejam expedidas rolhas com um tempo de ciclo inferior ao 

praticado atualmente. Para isso aconteça, para além da implementação de algumas 

melhorias para aumentar a eficiência do processo, também será necessário reforçar a 

equipa do segundo turno para garantir maior capacidade produtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐓𝐚𝐤𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 =
Tempo total

Procura Clientes
=  

241 dias ∗ 7,5 horas ∗ 60 min ∗ 60 seg

559.896.000 rolhas/ano
= 0,0116 seg/rolha 
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4.2. SETOR DA MARCAÇÃO 

4.2.1 ESTADO ATUAL 

Tendo presente que o setor da Marcação representa um processo de valor 

acrescentado e, em simultâneo, com grande impacto na satisfação dos clientes, como já 

referido anteriormente, apresenta-se como o processo produtivo com maior relevância de 

toda a Unidade Industrial. 

Este setor é constituido por 24 máquinas de marcação a tinta, 8 máquinas a fogo, 4 

máquinas a laser e uma mista (que marca a fogo nos topos e a tinta no corpo numa só 

operação), como se observa pela figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre todas as máquinas do setor, existe uma plataforma elevada, formando um 

novo piso a um nível superior, facilitando não só o processo de abastecimento das moegas 

das máquinas, mas também para possibilitar armazenar uma maior quantidade de rolhas, 

impedindo assim que as máquinas possam parar por falta de abastecimento logístico e de 

espaço. 

Tal como representado pela figura 14, os colaboradores do setor encontram-se 

distribuídos em três tarefas principais: abastecedores, afinadores e operadores de linha, 

num total de 12 pessoas. Os abastecedores realizam o transporte das rolhas para a 

plataforma e abastecem-nas nas várias moegas das máquinas. Os afinadores têm como 

principal função instalar as marcas nas máquinas e por último, os operadores de linha são 

responsáveis por garantir uma boa qualidade de marcação das rolhas e de as transportar 

para o processo seguinte. 

Figura 13 - Distribuição dos vários tipos de Marcação 

TINTA 

FOGO 

LASER 

LEGENDA: 

MISTA 
(FOGO+TINTA) 
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O processo de marcação das rolhas começa ao início do dia com a entrega da lista das 

necessidades do setor da Marcação ao colaborador da Logística de Entrada. Esta lista é 

administrada pelo responsável do setor da Marcação, que organiza as ordens de produção 

consoante a data de expedição, definida pela equipa de planeamento, e na qual se encontram 

listados os vários tipos de rolhas e a respetiva quantidade. 

Após o transporte das rolhas para o Buffer da Marcação, provenientes do Armazém 

de matéria-prima ou do setor da Escolha, no caso das encomendas que necessitem 

previamente de serem pesadas ou escolhidas, o colaborador da Logística de Entrada regista 

no quadro do setor da Marcação a ordem de fabrico na posição respetiva, figura 15, tornando 

a comunicação entre os colaboradores mais eficiente graças à gestão visual das 

encomendas.   

 

 

 

Figura 14 - Layout Atual e Distribuição dos Colaboradores do Setor da Marcação 

Figura 15 – Buffer da Marcação e respetivo Quadro Visual do Buffer 

Abastecedor 
Operador 
de Linha 

Afinador 

LEGENDA: 
 

Piso Inferior Piso Superior 

Monta Cargas 

Buffer da 
Plataforma 

Moegas das 
Máquinas 
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Posteriormente, definida a ordem de produção das encomendas, um dos 

abastecedores responsável pelo transporte das rolhas para a plataforma, através do 

monta-cargas e posiciona-as no Buffer da Plataforma elevada. De seguida, os restantes 

abastecedores colocam essas rolhas junto à moega da máquina que irá processar a 

encomenda e no momento em que for dada a permissão por parte dos operadores de linha, o 

abastecedor procede ao abastecimento da máquina com as respetivas rolhas.  

Simultaneamente, os afinadores instalam na máquina a marca de corpo e/ou de topo 

pretendida pelo cliente para essa encomenda, processo que demora aproximadamente 

cinco minutos, e termina com a alocação e registo no sistema da ordem de fabrico que a 

máquina vai processar. Por último, com a moega abastecida e com a marca colocada, o 

operador de linha dá início à marcação das rolhas com a recolha das primeiras marcadas 

para que possa analisar a qualidade da marcação, e se necessário, ajustar os parâmetros da 

máquina. 

 

 

 

 

A partir desse momento, o operador de linha assume o processo de marcação da 

encomenda, com a responsabilidade de controlar e garantir uma excelente marcação das 

rolhas, substituir os cestos cheios por vazios e por transportar os cestos de rolhas 

marcadas para o Buffer de Estabilização, para que a marca possa secar antes do processo 

produtivo seguinte. 

 

As máquinas de marcação encontram-se equipadas com um desviador, que com o 

auxílio de um contador e de um sensor, permite alternar a saída entre os dois cestos 

colocados em frente a cada máquina. Este mecanismo, figura 17, permite ao operador de 

Figura 16 – Disposição inicial do setor da Marcação com a Plataforma Superior 

PLATAFORMA 
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linha otimizar o seu trabalho, uma vez que possibilita ao colaborador ter tempo para 

supervisionar as outras máquinas e de executar as restantes tarefas que lhe são 

incumbidas, sem que os cestos transbordem.  

Os cestos onde as rolhas são armazenadas, apresentam uma capacidade média de 

1600 rolhas, sendo um valor que varia mediante o calibre da rolha e que já se encontra 

definido e memorizado nas máquinas de marcação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que os cestos cheios se vão formando, o operador de linha empilha-os, até 

um máximo de quatro, e com a ajuda de um carro de mão adaptado, como representado na 

figura 18, transporta a coluna de cestos até à posição respetiva no Buffer de Estabilização, 

para que à posteriori possam ser recolhidas pelos colaboradores do setor do Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sistema desviador das rolhas nas Máquinas de Marcação 

Figura 18 - Representação do método de transporte de cestos para o Buffer de Estabilização 
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4.2.2 ESTUDO DESENVOLVIDO 

Através da interpretação dos dados de produção recolhidos ao longo dos cinco 

primeiros meses de estágio (outubro a fevereiro), foi possível obter a produção média diária 

do setor da Marcação, aproximadamente 2,8 milhões de rolhas, estando a análise destes 

resultados descriminados na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se concluir que a produção do 1º turno é praticamente quatro vezes superior à 

do 2º turno e isto deve-se ao facto de o 2º turno ainda só ser constituído por um número muito 

reduzido de colaboradores. De salientar também que a produção predominante no 1º turno é 

a marcação a tinta, enquanto que no 2º turno a marcação a fogo ganha destaque e fica 

equiparada à marcação a tinta.  

Através de uma análise mais pormenorizada aos vários tipos de máquinas que 

constituem o setor da Marcação, obteve-se as seguintes cadências produtivas teóricas das 

diferentes máquinas: 

 

Tabela 2 - Cadência das Máquinas do setor da Marcação 

MÁQUINAS QTD CADÊNCIA/MÁQUINA 

Tinta 24 12.000 rolhas/hora 

Fogo 8 10.000 rolhas/hora 

Mista (Fogo+Tinta) 1 10.000 rolhas/hora 

Laser 4 7.000 rolhas/hora 

 

82% 18%

Produção Média 
Diária - Marcação

1º Turno (2 251 785 rolhas)

2º Turno (530 820 rolhas)

76%

21%3%

1º Turno

Tinta Fogo Laser

45%

49%

6%

2º Turno

Tinta Fogo Laser

Figura 19 - Produção média do setor da Marcação (Turno 1 + Turno 2) 
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Uma vez que este projeto tem como finalidade melhorar o processo produtivo deste 

setor, foi necessário realizar um acompanhamento permanentemente no terreno para 

facilitar a compreensão de todas as etapas do processo e para esclarecer todas as dúvidas 

com os colaboradores do setor, os principais intervenientes do processo. 

Analisado o trabalho realizado pelos vários colaboradores do setor, foi evidente 

perceber que o trabalho diário dos operadores de linha e dos abastecedores era pouco 

eficiente e simultaneamente, muito exigente fisicamente. 

 

o OPERADORES DE LINHA: 

Num total de 6 colaboradores com esta função no setor da Marcação, cada um tem 

atribuído a si uma linha de 6 máquinas e tem como tarefa primordial, garantir o correto 

funcionamento das máquinas e a perfeita marcação das rolhas. Das várias tarefas diárias 

que estes operadores executam é de realçar, devido à sua repetitividade ao longo do dia, as 

operações de substituição de cestos cheios por vazios e o transporte destes mesmos cestos 

cheios, em colunas de 4, até ao Buffer de Estabilização.  

Apesar de não serem resultados totalmente precisos, uma vez que tem por base 

valores médios (produção diária e capacidade dos cestos) foi possível elaborar a tabela 3 e 

perceber o esforço exigido a estes colaboradores durante o seu horário de trabalho, com as 

substituições de cestos e o seu transporte para o Buffer de Estabilização.   

 

Tabela 3 - Dados Quantitativos do estudo realizado às operações diárias dos Operadores de Linha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*DIA = 1º TURNO 

 

 

PRODUÇÃO MÉDIA / DIA* 2 251 785 Rolhas 

CAPACIDADE MÉDIA / CESTO 1 600 Rolhas 

OPERADOR DE LINHA / DIA* 

Nº DESLOCAÇÕES 59 

TEMPO EM DESLOCAÇÕES [40 seg./ Deslocação] 40 min. 

PESO COM AS DESLOCAÇÕES [24kg / Coluna de 4 Cestos] 1 416 kg 
  

Nº SUBSTITUIÇÕES  235 

TEMPO EM SUBSTITUIÇÕES [15 seg./ Substituição] 59 min. 

PESO COM SUBSTITUIÇÕES [6kg / Cesto] 1 410 kg 
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o  ABASTECEDORES: 

 Para perceber aproximadamente, o número de abastecimentos realizados 

diariamente por cada abastecedor, foi necessário descortinar o perfil das encomendas 

colocadas pelos clientes nos últimos três anos. 

 O resultado encontra-se representado na figura 20 e demonstra que as encomendas 

consideradas pequenas, com quantidades até 10 mil rolhas, apresentam uma tendência 

constante nos últimos anos e a sua expressividade no total das encomendas processadas 

pela Unidade Industrial anualmente é bastante significativa. 

 

 

Figura 20 - Perfil das Encomendas desde 2016 até ao ano corrente de 2018* 

 

Para além da caracterização das encomendas apresentada anteriormente, foi 

fundamental analisar quais os artigos que apresentavam maior rotatividade. Para isso, 

através da realização de uma Análise ABC às centenas de artigos vendidos pela Unidade 

Industrial nos últimos anos, e com o projeto de otimização do processo da marcação em 

desenvolvimento, foi possível chegar aos dois artigos mais vendidos nos últimos anos. 

Estes dois artigos, são da família das rolhas Neutrocork, com a lavação denominada 

‘Clear’ e com os seguintes calibres, 44x24 e 38x24. Ambos representam quase 30% da 

quantidade total vendida anualemente e da análise realizada ao Buffer da Marcação durante 
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os primeiros meses de 2018, em média, aproximadamente 40% deste espaço encontra-se 

ocupado com estes dois artigos (figura 21). 

 

 

 

4.2.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 

 Com os resultados obtidos do estudo realizado ao funcionamento do setor da 

Marcação, foi claro que se estava perante um processo produtivo realizado ainda de uma 

forma tradicional, muito dependente da ação humana, no abastecimento, substituição e 

transporte dos cestos, e com pouco desenvolvimento e implementação de novas 

tecnologias.  

 As áreas que foram alvo de estudo e que apresentavam oportunidades de melhoria 

relevante encontram-se detalhadamente descritas de seguida: 

 - Unidade de Movimentação; 

 - Sistema de Secagem das rolhas; 

 - Sistema de Abastecimento das Máquinas; 

 - Disposição das máquinas de Marcação. 
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Figura 21 - Relevância dos dois artigos mais vendidos na Unidade Industrial 
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4.2.3.1 UNIDADE DE MOVIMENTAÇÃO: 

 Do tempo dedicado para compreender e potencializar o trabalho diário dos 

operadores de linha e dos dados retratados pela tabela 3, a unidade de armazenamento e 

movimentação de rolhas, deveria ser aumentada com o intuito de reduzir as operações de 

substituição e transporte de cestos até ao Buffer de Estabilização por parte dos operadores 

de linha.  

 Assim sendo, os cestos atualmente utilizados deveriam ser substituídos por 

contentores de plástico, semelhante ao representado na figura 22, com uma capacidade para 

armazenar até um máximo de 30 mil rolhas. No entanto, e uma vez que as moegas das 

máquinas de Tratamento automático têm apenas capacidade para 16 cestos, obriga a que os 

contentores apenas possam acumular até uma quantidade máxima de sensivelmente 25 mil 

rolhas, consoante for o calibre da rolha em questão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Estes contentores deveriam ainda ter algumas ranhuras para permitir uma 

ventilação e circulação de ar muito importante no processo de estabilização das rolhas. Para 

além disso, teriam que ser equipados com rodas para facilitar o seu transporte entre setores 

e também com uma abertura deslizante na sua base para permitir o seu vazamento 

diretamente para as moegas das máquinas de Tratamento, por ação da gravidade, de uma 

forma mais rápida e sem esforço. 

 

 Com a utilização deste tipo de contentores, é possível verificar pela tabela 4, que o 

número de deslocações e substituições necessárias por operador, durante o primeiro turno, 

reduziria drasticamente e o esforço diário exigido é minimizado, uma vez que deixariam de 

levantar a peso uma grande quantidade de cestos diariamente, prevenindo assim possíveis 

lesões.  

Figura 22 – Contentor de plástico ventilado a utilizar em substituição dos cestos 

CAPACIDADE: 
≈ 30 000 ROLHAS 

CAPACIDADE: 

≈ 1 600 ROLHAS 
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Tabela 4 - Comparação entre Cestos vs. Contentores 

*DIA = 1º TURNO 

  

 Com a alteração proposta, os operadores de linha desperdiçariam menos o seu 

tempo útil de trabalho em transportes, o que permitiria que estes ficassem incumbidos por 

mais máquinas. Esta opção, possibilita reduzir um operador de linha da zona da marcação a 

tinta, obrigando os restantes operadores a ficarem responsáveis por 8 máquinas em vez das 

atuais 6.  

 Com esta implementação, os 5 operadores de linha do setor teriam em média, que 

realizar 15 trocas de contentores por dia, o equivalente a um total de 30 minutos por dia para 

a realização destas tarefas, valores estes muito inferiores aos praticados atualmente.  

 Porém, os cestos não poderão ser totalmente eliminados, uma vez que quando 

surgirem encomendas com quantidades reduzidas, até 10 mil rolhas, estas terão que ser 

armazenadas e movimentadas em cestos, em razão das máquinas de Tratamento manuais, 

destinadas a encomendas de pequenas quantidades, não se encontrarem preparadas para 

serem abastecidas por contentores. 

 

 Outro tema, que foi levantado durante o processo de idealização desta nova 

alternativa para as unidades de movimentação, foi a questão da importância da secagem da 

marcação das rolhas antes do processo de Tratamento. A utilização dos atuais cestos, com 

pequenas fissuras, permite que o número de rolhas expostas seja superior em comparação 

com o armazenamento em contentores. No entanto, e em conjunto com a equipa da 

Qualidade, foram realizados alguns testes que concluíram que a sua utilização não colocaria 

 
 

PRODUÇÃO MÉDIA / DIA* 2 251 785 Rolhas 

OPERADOR DE LINHA / DIA* 

CESTOS CONTENTORES 

CAPACIDADE 1 600 Rolhas 25 000 Rolhas 
   

Nº DESLOCAÇÕES 59 15 

TEMPO EM DESLOCAÇÕES 40 min. 
[40 seg./ Deslocação] 

30 min. 
[2 min./ Deslocação] 

PESO COM DESLOCAÇÕES 1 416 kg 
[24kg / Coluna de 4 Cestos Cheios] - 

 

Nº SUBSTITUIÇÕES 235 15 

TEMPO EM SUBSTITUIÇÕES 59 min. 
[15 seg./ Substituição] 

30 min. 
[2 min./ Deslocação] 

PESO COM SUBSTITUIÇÕES 1 410 kg 
[6kg / Cesto Cheio] - 
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em risco a secagem das rolhas, desde que o tempo de repouso no Buffer de Estabilização 

continuasse a ser cumprido corretamente. 

 

 Porém, para a concretização desta redução de mão de obra no setor, é obrigatório 

alterar a disposição das máquinas, porque na disposição atual, impede os colaboradores de 

visionarem e conseguirem controlar a qualidade da marcação das restantes linhas de 

máquinas. 

 

 

4.2.3.2 SISTEMA DE SECAGEM DAS ROLHAS: 

 Na medida em que a Unidade Industrial pretende melhorar o seu serviço e tempo de 

resposta às necessidades de todos os seus clientes e mercados, era essencial descortinar 

todo o processo de marcação e inovar na sua metodologia de produção. Nesse sentido, foi 

idealizado um sistema de secagem da marcação das rolhas imediatamente após à saída da 

máquina. Trata-se de um conceito um pouco complexo, mas que pretende revolucionar e 

originar melhorias significativas na eficiência e no lead time da cadeia produtiva.  

 Nos dias de hoje e como o processo está definido, a estabilização das rolhas após 

marcação exige pelo menos dois dias de lead time para as encomendas marcadas a tinta e 

um dia para as marcadas a fogo ou a laser, o que representa uma grande área da unidade 

ocupada com uma quantidade excessiva de rolhas em vias de fabrico (WIP), mais 

concretamente, 9 milhões de rolhas armazenadas em 300 m² de Buffer de Estabilização. 

 Não obstante do elevado investimento necessário para equipar todas as máquinas de 

Marcação com esta tecnologia, com este novo sistema implementado seria possível obter 

um retorno e um rendimento muito importante para os objetivos estratégicos da 

organização. Proporcionava criar um fluxo eficiente entre as operações mais importantes, 

Marcação e Tratamento, diminuir a área ocupada pelo Buffer Estabilização, diminuir o lead 

time do processo e aumentar a produtividade da Unidade, um dos principais objetivos do 

plano estratégico da organização. 

 

 

 

 

 

ÁREA BUFFER 
ESTABILIZAÇÃO 

LEAD TIME PRODUTIVIDADE 

Figura 23 - Benefícios com a implementação do sistema de secagem das rolhas 
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  No entanto, devido ao grau de complexidade desta nova conceção, é um 

projeto que, em conjunto com várias equipas de trabalho de diversos departamentos da 

organização, ainda se encontra em fase de desenvolvimento dado as múltiplas 

especificações que os artigos apresentam e aos rigorosos testes que são fundamentais para 

considerar esta ideia válida e operacional. 

 

 

4.2.3.3 MÉTODO DE ABASTECIMENTO: 

 A existência da plataforma ao nível superior era um obstáculo que teria que ser 

eliminado e substituído por um sistema muito mais eficiente e ergonómicamente mais 

favorável para os colaboradores responsáveis pelo abastecimento das máquinas. Para 

sustentar esta decisão, destaca-se a elevada quantidade de stock em vias de fabrico, cerca 

de 6 milhões de rolhas, repartidas entre o Buffer da Marcação e o Buffer da Plataforma, o 

número elevado de transportes realizados no transporte das rolhas até à moega e a 

dificuldade de comunicação entre os abastecedores e os restantes colaboradores do setor 

que se encontram sob a plataforma.  

 Em alternativa à plataforma, e para reduzir os desperdícios em transportes, o 

abastecimento das máquinas passaria a ser realizado pelo solo e por meio de um sistema de 

tapetes elevatórios e horizontais que iriam transportar as rolhas diretamente até à moega 

pretendida, figura 24. Ao mesmo tempo, as condições de trabalho seriam melhoradas e em 

termos ergonómicos muito mais favoráveis para os abastecedores, uma vez que reduziria 

drasticamente o esforço exigido no transporte das paletes de rolhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24 - Novo método de Abastecimento  
(Pelo solo e com recurso a tapetes transportadores) 
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 No seguimento das alterações apresentadas e com os dados obtidos na figura 20, era 

recomendado também aumentar a capacidade de armezamento das moegas das máquinas 

de Marcação e assim, permitir reduzir o número de abastecimentos necessários, no caso de 

encomendas de grandes quantidades. 

 No entanto, devido às especificações do edifício da Unidade Industrial e aproveitando 

as moegas já existentes, apenas foi possível aumentar em 15 mil rolhas a capacidade de 

armazenamento das moegas das máquinas de Marcação. Para auxiliar os abastecedores no 

controlo da quantidade existente em cada moega, foram colocados dois sensores (mínimo e 

de máximo) em cada moega como representado de seguida, na figura 25, para além das 

extensões em rede aplicadas às moegas já existentes, totalmente opacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para além disso, e com os resultados obtidos da Análise ABC realizada, a instalação 

de dois silos no setor da Marcação para o armazenamento dos dois artigos mais consumidos 

(Neutrocork 38x24 e 44x24 Clear), faria todo o sentido, uma vez que se trata de dois artigos 

que apresentam uma grande rotatividade e ao serem armazenados imediatamente após a 

sua receção à Unidade Industrial, o espaço ocupado por estes no Armazém de Entrada e no 

Buffer da Marcação iria diminuir drasticamente. 

 Estes silos ficariam instalados na áera das máquinas a tinta, uma vez que 

aproximadamente 70% das encomendas, correspondem aos dois artigos mais vendidos 

(rolhas Neutrocork 38x24 e 44x24 Clear). 

 

MOEGAS 
ANTIGAS 

[20 MIL] 

SENSOR DE 
MÁXIMO 

SENSOR DE 
MÍNIMO 

NOVAS 
MOEGAS 

[15 MIL] 

Figura 25 - Constituição das novas moegas das Máquinas de Marcação 
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 Para além disso, os silos apresentados na figura 26 encontram-se desenvolvidos 

com um sistema de alimentação automática, ou seja, sempre que a moega da máquina 

estiver a ser alimentada pelos silos e o sensor de nível que se encontra na moega detetar 

uma necessidade, os silos irão alimentar essa moega automaticamente até repor o nível 

máximo de capacidade, sem ser necessário a intervenção humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com moegas com capacidade até 35 mil rolhas e com a existência dos dois silos, a 

quantidade de abastecimentos diminui, como é possível observar pelos resultados da tabela 

5, na qual foram analisadas as encomendas desde o ano de 2016 comparando o número de 

abastecimentos realizados pelos abastecedores com a plataforma e moegas com 

capacidade até 20 mil rolhas com o novo sistema de abastecimento por tapetes, moegas a 

35 mil rolhas e mais os dois silos. 

 

 

 É possível constatar que o aumento da capacidade das moegas e a instalação dos 

silos permitiu reduzir de 24 abastecimentos por hora em 2017 (8 por cada abastecedor) para 

16 abastecimentos por hora em 2018 (6 para o setor do fogo/laser e 10 para o setor da tinta).  

Tabela 5 - Número de Abastecimentos realizados (Antes vs. Depois) 

SILO 1 SILO 2 

Figura 26 - Silos do setor da Marcação 
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4.2.3.4 DISPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS DE MARCAÇÃO: 

 Durante o processo de planeamento do novo layout do setor, era necessário ter em 

conta todas as alterações apresentadas anteriormente. Além do mais, ficou claro que seria 

importante dividir o setor em duas áreas, à semelhança do que já acontecia no layout 

anterior, com a zona das máquinas a tinta um pouco separada da zona do fogo e laser. 

 Assim era necessário criar dois corredores principais no qual as máquinas iriam 

estar dispostas em espelho e com as saídas direcionadas para o interior do corredor, como 

representado na figura 27.  

 Com o propósito de alterar a unidade de movimentação e de implementar o sistema 

de secagem, ambas as propostas já descritas anteriormente, era essencial que estes 

corredores centrais tivessem largura suficiente para a colocação dos contentores à frente 

de cada máquina e um espaço central para a movimentação dos colaboradores no 

transporte dos contentores até ao Buffer de Estabilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 RESULTADO FINAL 

 O resultado final encontra-se ilustrado na figura 28 e demonstra o layout do setor da 

Marcação após a implementação de todas as propostas de melhoria apresentadas. É 

possível perceber que o espaço ocupado pelo setor sofreu um aumento substancial e que o 

espaço anteriormente ocupado pelos Buffers da Marcação e da Estabilização ficou afetado. 

 Com o propósito de nivelar o trabalho do abastecedor das máquinas a tinta e 

aproveitando a tecnologia dos silos, para definir as últimas 5 máquinas da linha (valor 

Figura 27 - Novo layout das Máquinas de Marcação a Tinta 

CORREDOR 
MÁQUINAS DE 

TINTA 

SAÍDA DAS 
MÁQUINAS 
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ajustável) para serem processadas as encomendas dos artigos que se encontram nos silos 

(figura 28), evitando assim inúmeros setups. As restantes máquinas ficariam destinadas 

para as encomendas com quantidades mais reduzidas, prevenindo desse modo a paragem 

das máquinas por falta de abastecimento das rolhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Anteriormente, com cerca de 100 posições para colocar as paletes, divididas ente o 

Buffer da Marcação e o Buffer da Plataforma, estes espaços de stock proporcionavam uma 

capacidade para armazenar quase 9 milhões de rolhas.  

 No entanto, com esta nova disposição do setor este valor desce para as 43 posições, 

23 em frente às estufas e mais 20 junto à segunda linha de máquinas de fogo + laser (figura 

28), o que no total representa pouco mais de 3,6 milhões de rolhas, o equivalente à produção 

diária do setor da Marcação. 

 

Tabela 6 - Capacidade do Buffer da Marcação (Antes vs. Depois) 

 

 

 

 

 

BUFFER DA MARCAÇÃO 

ANTES DEPOIS 

101 Posições 
. 53 Espinha 
. 48 Plataforma 

9 Milhões 
de Rolhas 

43 Posições 
. 53 Espinha 
. 48 Plataforma 

3,6 Milhões 
de Rolhas 

Figura 28 - Layout geral do setor da Marcação após as alterações 
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 Devido à separação das máquinas do setor da Marcação estabelecida e apresentada 

na figura 28, obrigou a que o sistema de abastecimento acompanha-se essa alteração com a 

criação de 4 linhas de tapetes (2 de tinta mais 2 de fogo/laser) para se proceder ao 

abastecimento das máquinas. 

 Na figura seguinte, encontra-se representado o esquema de alimentação pelo solo e 

simultaneamente pelos silos através dos tapetes transportadores, na qual tiveram que ser 

instalados a mais de 4 metros de altura para compensar o aumento do tamanho das moegas 

das máquinas de Marcação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação ao Buffer de Estabilização, devido a grande parte da sua área ter sido 

ocupada pelas máquinas de tinta, foi necessário reajustar a sua disposição, figura 30, já a 

prever a utilização dos contentores em substituição dos cestos. 

 Na situação inicial, este Buffer ocupava sensivelmente 300 m² e tinha uma 

capacidade para armazenar um total de 3 200 cestos, cerca de 5,2 milhões de rolhas. Com 

estas alterações, o volume de stock passa para 153 contentores, o equivalente a 3,4 milhões 

de rolhas. 

 Uma vez implementado o novo sistema de secagem, o tempo de estabilização diminui 

o que permite reduzir o número de rolhas entre o processo da Marcação e o Tratamento.  

 

Figura 29 - Vista lateral do novo sistema de abastecimento das máquinas de Marcação 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em jeito de conclusão, com todas estas alterações, reduzindo o número de 

abastecimentos e transportes para o Buffer de Estabilização, diminui o trabalho para os 

operadores do setor e com isso, torna-se possível reduzir até no máximo dois 

colaboradores, como representado na figura 31, podendo estes serem alocados noutro setor 

da Unidade que apresente mais necessidade, ou em outra Unidade Industrial do Grupo. 

 

 

Abastecedor 
Operador 
de Linha 

Afinador 
LEGENDA: 
 

Piso Inferior 

Piso Superior 

ANTES DEPOIS 

Figura 31 - Distribuição dos colaboradores no Setor da Marcação (Antes vs. Depois) 

Figura 30 - Layout do novo Buffer de Estabilização 
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4.3 SETOR DE EMBALAMENTO 

4.3.1 ESTADO ATUAL 

O embalamento apresenta-se como o último processo produtivo de toda a cadeia e é 

acompanhado de uma escolha final que permite retirar defeitos nas rolhas e misturas entre 

encomendas. É um processo que, ocorre após o Tratamento e, consiste em armazenar uma 

certa quantidade de rolhas em sacos de plástico, valor que se encontra tabelado para cada 

tipo de calibre, e que após serem selados são arrumados em caixas de cartão. Para terminar, 

consoante a quantidade da encomenda, as caixas são organizadas em paletes e 

envolvidadas em filme retrátil de poliolefina para uma melhor compactação das caixas no 

processo de transporte até ao cliente final. 

 

Na figura 32, encontra-se representado uma parte do layout da Unidade Industrial, 

onde se encontra o setor da Embalagem, que permite perceber a localização e a disposição 

das diversas máquinas que constituem o setor e a sua proximidade com as máquinas de 

Tratamento e com o Armazém de Expedição. 

O setor da Embalagem é consituído por uma máquina de filmar paletes e por quatro 

máquinas de embalamento, três automáticas e uma que funciona de forma manual. 

 

 

 
Linha 1 e 2 
AUTOMÁTICAS 

Linha 3  
MANUAL 

Linha 4 
AUTOMÁTICA 

Máquina de Filmar   

LEGENDA: 

Figura 32 - Representação do Layout referente aos setores da Logística de Saída 
(Tratamento, Embalagem e Expedição) 
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 Das máquinas automáticas existentes, duas funcionam apenas para encomendas 

com quantidades superiores a 10 mil rolhas e embala em sacos de mil rolhas (linhas 1 e 2). A 

restante (linha 4), embala em sacos muito mais pequenos, de 30 a 100 rolhas por saco, e é 

utilizada para clientes mais específicos de venda a retalho.  

Por último, a máquina de embalamento manual (linha 3) funciona e embala de forma 

semelhante às apresentadas anteriormente mas, como o próprio nome indica, necessita da 

intervenção humana para o processo de selagem dos sacos. Esta máquina é utilizada para 

embalar encomendas pequenas, com quantidades inferiores a 10 mil rolhas e também para 

embalar rolhas Ndtech, dada a sua especificidade de requisitos, necessitam de ser 

embaladas em sacos próprias de alumínio. 

 

Com uma produção média diária (turno 1 e turno 2) um pouco inferior à do setor da 

Marcação, aproximadamente 2,6 milhões de rolhas por dia, apresenta-se como o setor 

‘gargalo’ de toda a cadeia produtiva. Isto deve-se essencialmente ao facto de o setor da 

Embalagem ser consituido por silos, que armazenam as rolhas após sairem das máquinas 

de tratamento automático, por transporte pneumático, e para que não ocorram misturas 

entre encomendas, é necessário garantir que os silos se encontram completamente vazios 

para ser possível armazenar outras rolhas de outra encomenda para serem embaladas. 

 

O processo de Embalagem das rolhas, apresentado na figura 33, inicia com o 

armazenamento das rolhas num dos silos designados para alimentar as linhas automáticas 

(linha 1 e 2). Do silo, as rolhas passam por uma máquina de contar que, em intervalos 

constantes, alimenta o tapete de escolha com uma quantidade pré-definida por saco, 

consoante o calibre da rolha da encomenda em questão. Este tapete de escolha, 

supervisionado por um colaborador, apresenta-se como uma ação preventiva de extrema 

importância, dado que é a última oportunidade de identificar e eliminar defeitos existentes 

na rolha, erros na marcação e misturas entre encomendas, que possam ocorrer durante os 

vários processos da cadeia produtiva, prevenindo que esses erros sejam enviados para o 

cliente. 

Posteriormente, as rolhas caem do tapete e com o auxílio de um tapete elevador, são 

movimentadas para a máquina de embalar que, de uma forma automática, embala 

quantidades constantes de mil rolhas em sacos que contêm SO2 para uma melhor 

conservação, uma vez que atua como antisséptico e antioxidante.  
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Por último, os sacos após serem selados caem num tapete que os transporta e os 

deposita numa mesa para que estes possam ser arrumados por um colaborador, numa das 

caixas existentes. No meio deste tapete existe um detetor de metais de maneira a garantir a 

qualidade do produto e a segurança do cliente, uma vez que existe a possibilidade de as 

rolhas possuírem chumbos oriundos das atividades de caça que acontecem nas 

proximidades dos montados de sobreiros ou também de alguma peça metálica (exemplo: 

parafusos) que se pode soltar das máquinas e seguir no interior dos sacos. 

 

 

 

 

 

Em relação à linha manual, linha 3, o processo é semelhante, na medida em que a 

máquina de contar é abastecida pelo silo, no caso das rolhas Ndtech, ou por um tapete 

elevador quando se tratam de encomendas pequenas de outros artigos, A alimentação das 

máquinas é realizada pelo solo através de cestos movimentados desde as máquinas de 

tratamento manual. De seguida, as rolhas percorrem um tapete, onde se encontra um 

detetor de metais, e no final existe um saco aberto onde são depositadas as rolhas.  

Por último, quando o saco se encontra cheio, o colaborador retira-o, coloca um novo 

e sela o saco cheio com o auxílio de uma máquina de selar, que simultaneamente retira 

grande parte do ar que se encontra no interior dos sacos, com o objetivo de reduzir o volume 

do mesmo. 

 

Figura 33 - Mapeamento do Processo da Embalagem 
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Dos oito silos existentes, apenas seis se encontram em funcionamento permanente 

e a alimentar as linhas de embalamento automáticas (linhas 1 e 2). Os outros dois silos, um 

encontra-se direcionado para a linha manual, sndo apenas utilizado para encomendas de 

rolhas Ndtech, e o restante encontra-se inativo por não ter ligação com nenhuma linha de 

embalamento. 

 

 

4.3.2 ESTUDO DESENVOLVIDO 

Da análise realizada às encomendas satisfeitas pela Unidade Industrial no ano de 

2017, tabela 7, conclui-se que as encomendas consideradas pequenas, isto é, com 

quantidades até 10 mil rolhas e que são processadas na máquina de embalar manual (linha 

3) representam 45% do total das encomendas.  

Este valor tem vindo a crescer ao longo dos anos e apresenta tendência para 

continuar, uma vez que os clientes não pretendem ter grandes quantidades de stock, e nesse 

sentido, estão a substituir e a repartir as suas encomendas de grandes quantidades por 

várias, com quantidades mais reduzidas. Assim sendo, a ideia de melhorar o processo de 

embalagem destas encomendas e de proporcionar melhores condições de trabalho, que 

permitam aumentar a produtividade da operação, faz todo o sentido. 

 

Tabela 7 - Caracterização das encomendas (Dados de 2017) 

 

 

 

 

 

Volume Enc. % Enc. % Qtd Total 

< 10ML 45% 4% 

10ML a 20ML 14% 4% 

20ML a 100ML 29% 31% 

> 100 ML 12% 61% 

  

 

 

 

 

 

 

1
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

L1 

L3 

L2 

L4 

Figura 34 - Distribuição atual dos colaboradores no setor da Embalagem 
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Através do recurso à ferramenta Diagrama de Esparguete, muito utilizada na 

definição de layouts, foi possível perceber de uma forma simples, o caminho percorrido 

pelos trabalhadores durante o seu dia-a-dia. Através da observação de alguns 

colaboradores do setor, foi possível mapear os seus deslocamentos e procedimentos que 

estes executam na realização de algumas tarefas do setor.  

Na figura 35, encontram-se ilustrados a cores diferentes, vários processos de 

embalamento e a respetiva alocação das encomendas no Armazém de Expedição, 

realizados por dois colaboradores do setor. Pela linha vermelha está representado o 

embalamento manual de quatro encomendas de 5 mil rolhas e pela linha azul o 

embalamento de três encomendas de 20 mil rolhas em sacos de cem rolhas, ambas as 

tarefas da responsabilidade do mesmo colaborador, ver figura 34 (colaborador a laranja). 

Por último, a linha verde, representa o processo final de embalamento de duas paletes de 

cada linha automática por parte do outro colaborador do setor da Expedição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na linha vermelha, o colaborador para embalar e alocar as encomendas no Armazém 

de Expedição, necessita de transportar as rolhas tratadas em cestos, desde as máquinas de 

tratamento manual até à máquina de embalar, uma vez que estas não estão equipadas com 

um sistema de transporte automático direto para os silos.  

Na linha azul, as rolhas são transportadas pelo colaborador desde a única máquina 

de tratamento automático preparada para descarregar para contentores até à máquina de 

embalar e após concluído o embalamento, necessitam de transportar a palete para a 

máquina de filmar, para que possa ser filmada antes de ser arrumada no Armazém de 

Expedição. 

Figura 35 - Diagrama de Esparguete 
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Para terminar, na linha verde estão representadas as deslocações realizadas pelo 

colaborador no transporte das paletes finalizadas até à máquina de filmar e posterior 

arrumação no Armazém de Expedição. 

 

Da análise ao diagrama de esparguete, foi possível compreender que o fluxo nos 

setores finais da cadeia produtiva, onde se encontram inseridos os setores do Tratamento, 

Embalagem e Expedição, é muito elevado e apresenta muitos mudas que podem ser 

minimizados ou até mesmo eliminados em alguns casos. Foi possível também constatar que 

o setor da Embalagem se encontra muito disperso, com os equipamentes instalados em 

localizações pouco favoráreis ao fluxo do processo.  

 

 

4.3.3 PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

4.3.3.1 LINHA DE EMBALAMENTO MANUAL (LINHA 3): 

Para eliminar os transportes das rolhas entre o setor do Tratamento e da Embalagem 

quando se processam encomendas com quantidades até 10 mil rolhas, e que representam 

45% do total das encomendas (dados de 2017), era essencial aproximar as máquinas que são 

utilizadas para satisfazer estas encomendas. 

Assim, a linha de embalamento manual seria deslocada para próximo das máquinas 

de tratamento manual, como representado pela figura 36, e consequentemente iriam ser 

eliminados quase por completo os transportes das rolhas do setor do Tratamento para a 

Embalagem, uma vez que todas as rolhas que são embaladas nesta linha provêm destas 

máquinas de tratamento, à exceção das rolhas Ndtech mas que apenas representam 1% das 

encomendas totais (dados de 2017). 

Simultaneamente, esta alteração permitiria aumentar a capacidade produtiva do 

setor, uma vez que o silo anteriormente utilizado para esta linha manual, ficaria disponível 

para ser utilizado nas linhas automáticas.  
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4.3.3.2 LINHAS DE EMBALAMENTO AUTOMÁTICO: 

Devido à ineficiente gestão e aproveitamento dos silos era fundamental maximizar a 

sua utilização e aumentar a capacidade produtiva do setor. Nesse sentido, deveria ser 

aproveitada a deslocação da linha manual de embalamento, referida anteriormente, para 

ativar todos os silos e torná-los operacionais para alimentar as linhas de embalamento 

automático, quatro silos para cada linha. 

 

 Do Diagrama de Esparguete realizado às operações de Embalamento, foi possível 

concluir que a posição da Máquina de Filmar teria que ser obrigatoriamente alterada e 

colocada junto das linhas de embalamento. Nesse sentido, e com o objetivo de obter um 

maior aproveitamento do espaço e de minimizar o mais possível os deslocamentos 

necessários para filmar as paletes finalizadas, o encurtamento e a colocação das linhas de 

embalagem automática em paralelo, como representado na figura 37, foi a solução 

encontrada mais viável. Para além disso, a instalação da máquina de filmar retrátil no final 

das linhas 1 e 2 permitia que o processo fluí-se de uma forma muito mais contínua e 

simultaneamente, reduzir o stock de paletes finalizadas, que se encontram à espera de 

serem filmadas e alocadas no Armazém de Expedição. 

 Resumindo, as duas linhas automáticas passariam a trabalhar lado a lado, com todos 

os silos disponíveis e com os tapetes de escolha posicionados no espaço livre debaixo dos 

silos, permitindo assim um maior aproveitamento do espaço e uma melhor comunicação 

entre os vários colaboradores de ambas as linhas. 

 

 

 

ANTES 

DEPOIS 

MÁQUINAS 
TRATAMENTO 

MANUAL 

Figura 36 - Deslocação da Máquina Tratamento Manual (Linha 3) 



51 
 

 

 

 

 

 

 

Após vários acompanhamentos no terreno foi possível compreender que os 

colaboradores que se encontram no tapete de escolha das linhas 1 e 2 sentem grande 

dificuldade em caracterizar e a separar, na respetiva caixa, os defeitos encontrados, ao 

mesmo tempo que têm que supervisionar as rolhas que passam no tapete.  

A existência destas caixas tem por base uma filosofia de zero desperdícios, uma vez 

que através de diversos tipos de reprocessamentos, é possível retificar alguns defeitos e 

obter uma nova rolha. Dos reprocessamentos mais comuns existem:  

▪ Topejamento: obtém-se uma rolha de menor comprimento, uma vez que os 

topos são retificados (exemplo: passa de 45x24 para 24x24); 

▪ Polimento: o corpo da rolha é polido e dá origem a uma rolha de menor 

diâmetro (exemplo: passa de 44x23,5 para 44x23); 

Atualmente estas caixas encontram-se divididas em famílias de rolhas (Neutrocork, 

TwinTop, Naturais e Colmatados), calibres e se a rolha está ou não marcada nos topos, uma 

vez que estando marcada nos topos a rolha necessita de ser submetida a mais 

reprocessamentos, prefazendo assim um total de 25 caixas por tapete, como é possível 

observar pela figura 38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Disposição das Linhas Automáticas de Embalamento e da Máquina de Filmar 
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Por último e para facilitar o trabalho dos colaboradores do tapete de escolha das 

linhas de embalagem automática, foi necessário examinar a quantidade enviada de cada 

artigo para prestadores de serviço externos, nos últimos dois anos. Com o intuito de reduzir 

a quantidade de caixas, foi necessário eliminar alguns calibres que apresentavam 

quantidades pequenas de vendas e agrupar artigos marcados e não marcados nos topos, 

uma vez que se chegou à conclusão que não compensava haver este tipo de distinção entre 

artigos, dado que era frequente ocorrerem muitas misturas entre rolhas marcadas e não 

marcadas nos topos, por falha destes colaboradores. 

Assim, foi possível tornar o local de trabalho mais limpo e intuitivo, figura 39, com a 

diminuição de 25 caixas para 14, uma redução de quase 45%. Para além disso, em 

substituição das atuais identificações, na qual algumas estavam escritas à mão, foram 

renovadas e uniformizadas novas identificações para cada caixa, com o objetivo de reduzir a 

probabilidade de erro e melhorar a tomada de decisão dos colaboradores envolvidos. 

 

Figura 38 - Caixas para reprocessados no tapete de Escolha das Linhas de Embalagem 
Automática 

ANTES – 25 CAIXAS DEPOIS – 14 CAIXAS 

Figura 39 - Antes vs. Depois do tapete de Escolha das Linhas de Embalagem Automática 
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4.3.3.3 LINHA PEQUENA DE EMBALAMENTO AUTOMÁTICO: 

Em relação à linha de embalamento número 4 e tendo como base de análise os dados 

referentes ao ano de 2017, a utilização desta linha representou 0,6% do total de todas as 

encomendas processadas no ano transato e 1,9% da quantidade total de rolhas vendidas, 

valores praticamente insignificantes. 

Aproveitando o facto de as linhas automáticas de embalamento serem dispostas em 

paralelo e apenas num dos lados dos silos, para deslocar a linha pequena para o espaço 

anteriormente ocupado pela linha de embalagem número 1.  

Para além disso, esta linha de embalagem passaria a estar ligada a um dos silos para 

ser automaticamente alimentada, figura 40, o que permitia encurtar o tamanho da linha, uma 

vez que alguns elementos que anteriormente possibilitavam o seu abastecimento pelo solo 

iriam ser eliminados. Simultaneamente, a disposição da máquina deveria ser adaptada para 

um modelo em ‘U’, permitindo ao colaborador trabalhar de uma forma mais eficiente e com 

um controlo visual mais completo sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a implementação das alterações referidas anteriormente, o espaço 

inicialmente ocupado pela máquina de filmar e pela linha pequena de embalamento 

automático ficaria disponível para de um lado, prolongar o Armazém de Expedição e 

aumentar a capacidade de armazenamento da Unidade Industrial para mais 30 paletes 

aproximadamente, e do outro, utilizar como Buffer de Estabilização, devido às alterações 

executadas no setor da Marcação apresentadas anteriormente, como representado na 

figura 41. 

Figura 40 - Alimentação da Linha Pequena de Embalamento 
Automático através do Silo 
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4.3.3.4 MATERIAL DE EMBALAGEM: 

 Outra questão a ter em conta foi o material de Embalagem, uma vez que nos dias de 

hoje é abastecido diariamente pelo responsável do setor, que se dirige ao Armazém de 

Aprovisionamentos e abastece a fábrica com o material em falta e que se encontra 

distribuído pelos seguintes espaços (figura 42): 

o Armazém de Expedição (no solo e sobre as estantes); 

o Espaço livre sob os silos; 

o Fim da Linha 2 de embalamento automático. 

Em consequência do papel que o material como as caixas de cartão e as paletes 

apresentam na fase final do processo, foi necessário realizar uma análise criteriosa aos 

mesmos. Devido às grandes exigências do mercado e no sentido de satisfazer as 

necessidades dos clientes, o Grupo Amorim criou uma grande variedade de caixas com 

diversas dimensões e capacidades de armazenamento e paletes de vários materiais e 

tamanhos. 

 

Com o objetivo de aplicar a filosofia dos 5S’s ao material de embalagem, foi 

necessário realizar um levantamento de todo o material utilizado, para se proceder a uma 

análise das quantidades médias consumidas por dia de cada material, tabela 8. 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Antes vs. Depois do espaço ocupado pela Máquina de Filmar + Linha 
Pequena de Embalagem 

DEPOIS ANTES 

 

BUFFER DE 

ESTABILIZAÇÃO 
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Tabela 8 – Consumo diário de Caixas e Paletes 

 

 

 

 

 

Para a concretização das alterações previstas para este setor, o material de 

Embalagem que se encontra armazenado debaixo dos silos e no fim da linha 2, terá que 

deixar de existir, ficando apenas armazenado no Armazém de Expedição e com a 

necessidade de um abastecimento mais eficiente por parte do colaborador responsável.  

Para acompanhar as alterações do layout das diversas linhas de embalagem, o 

material de embalagem teria que ser deslocado para próximo das linhas de maior 

produtividade, as linhas 1 e 2 com o objetivo de reduzir as deslocações dos operadores que 

se encontram nas linhas de embalagem. 

Assim, todo o material ficaria armazenado ao nível do solo e apenas nos corredores 

E, F, G e H do Armazém de Expedição, como representado na figura 42. 

  

 De forma a normalizar a arrumação deste material, foi necessário retirar o que se 

encontrava em excesso e criar identificações visuais claras nas várias posições definidas no 

Armazém de Expedição (figura 43), para armazenar os vários tipos de caixas e paletes, 

CÓDIGO CAIXAS 
% CONSUMO 

/ DIA 

512 Amorim 62,68% 

197 Euro 21,66% 

019 Amorim Especial 8,29% 

480 Amorim Lisa 1,69% 

667 Helix 1,51% 

191 Amorim Pequena 1,37% 

576 Box Grande 1,08% 

624 Box Pequena 1,01% 

482 Portocork 0,48% 

693 Ndtech 0,13% 

379 Euro Lisa 0,10% 

CÓDIGO PALETES 
% 

CONSUMO 
/ DIA 

606 Madeira Tipo Amorim 71,04% 

376 Madeira Tipo Euro 22,73% 

174 Madeira Euro Certificada 1,86% 

524 Plástico Tipo Amorim 1,24% 

422 Plástico Tipo Euro 2,26% 

628 Cartão 0,84% 

ANTES DEPOIS 

Figura 42 – Locais de Armazenamento do Material de Embalagem (Antes vs. Depois) 

E F G H 
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evitando assim acumuluações de materiais nos corredores que impossibilite armazenar 

nas estantes. 

 

 

 

 

 Para a distribuição do material de embalagem nos corredores do Armazém de 

Expedição, figura 44, foi necessário ter em conta os consumos obtidos na tabela 8 para 

perceber a quantidade mínima necessária a ter em stock e o número de posições de cada 

artigo no Armazém de Expedição, tendo em conta as localizações mais próximas do corredor 

para colocar os materiais mais utilizados, evitando assim deslocamentos desnecessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 – Vista de cima da disposição das Paletes e Caixas no Armazém de 
Expedição 

ANTES 

DEPOIS 

Figura 43 - Organização do Material de Embalagem 
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4.3.4 RESULTADO FINAL  

 O layout final do setor da Embalagem encontra-se ilustrado na figura 45, e é possível 

concluir que a implementação de todas as propostas referidas anteriormente, permitiram 

obter as seguintes vantagens: 

  - Reduzir o fluxo e os transportes entre as várias etapas do processo; 

  - Aumentar a capacidade de armazenamento do Armazém de Expedição; 

  - Aumentar a capadidade produtiva do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 

L4 
L1 

L2 

Figura 45 – Novo layout do Setor da Embalagem 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. RESULTADOS OBTIDOS 

A definição e implementação de todas as melhorias apresentadas para os setores da 

Marcação e Embalagem resultaram de um trabalho árduo de equipa, de uma forma inicial 

com o apoio do Instituto Kaizen e posteriormente com os vários elementos da equipa de 

planeamento. 

Uma vez que as alterações no setor da Embalagem e da Marcação representavam a 

deslocação de várias máquinas, processo demorado e exigente, obrigou a que fossem 

executadas durante as férias da Páscoa e de Verão respetivamente, momentos em que a 

Unidade Industrial se encontra totalmente parada para trabalhos de manutenção.  

Para que isso fosse possível de se concretizar, foi necessário um trabalho exaustivo 

de toda a equipa envolvida de modo a garantir que todos os prazos fossem cumpridos a 

tempo. Para além disso, foi fundamental o envolvimento e contributo dos vários 

colaboradores de ambos os setores durante o processo de análise e idealização das várias 

oportunidades de melhoria, uma vez que as alterações tinham um impacto direto no seu 

método de trabalho diário. 

Durante a fase de planeamento, o auxílio do Instituto Kaizen teve um papel muito 

importante na análise realizada à situação inicial, na identificação das ineficiências 

existentes em várias etapas do processo produtivo e também na definição dos métodos a 

utilizar para alcançar os objetivos do problema. O layout final da Unidade Industrial, após a 

implementação de todas as melhorias definidas para o setor da Marcação e da Embalagem, 

encontra-se de seguida representado na figura 46. 

Figura 46 - Layout geral da Unidade Industrial após a implementação das melhorias 



60 
 

Apesar de a Unidade já possuir alguns contentores, a substituição total dos cestos 

ainda não ficou concluída, uma vez que a aquisição dos novos contentores irá ser realizada 

de uma forma progressiva. 

Da mesma forma, o projeto do sistema de secagem das rolhas referido no capítulo 

4.2.3.2, ainda se encontra em desenvolvimento, o que impossibilita obter os resultados da 

sua implementação e o seu impacto na produtividade da Unidade Industrial. 

No entanto, e assumindo que será implementado com sucesso, irá permitir reduzir 

significativamente o Buffer de Estabilização, uma vez que as rolhas passaram a necessitar 

de estabilizar muito menos tempo, e nesse sentido, diminuir ainda mais o lead time. 

Consequentemente, permitirá prolongar o Armazém de Expedição (figura 47) e aumentar a 

sua capacidade para mais 64 paletes, o equivalente a um dia e meio de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução de todas as propostas apresentadas para ambos os setores, resultam na 

eliminação de duas áreas de stock em vias de fabrico existentes na Unidade, como o Buffer 

da Plataforma no setor da Marcação e o stock de produto acabado, no setor do Embalamento, 

à espera de ser filmado e alocado no Armazém de Expedição. Para além disso, tornou menos 

exigente fisicamente o trabalho diário dos colaboradores de ambos os setores. 

É possível concluir que, com a nova disposição das máquinas, foi conseguido atingir 

o objetivo de reduzir os desperdícios em transportes nas diversas operações de cada 

processo e também entre os vários setores da Unidade. 

  Em relação à produtividade, outro objetivo deste projeto alcançado, foi possível 

reduzir até dois dias no lead time total do processo, como é possível perceber através do 

Anexo 2, onde se encontra representado o Value Stream Mapping da Unidade, após as 

melhorias apresentadas no capítulo 4. 

+ 64 PALETES 

Figura 47 - Layout geral da Unidade Industrial após a implementação do sistema 
de secagem das rolhas 
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5.2 PROPOSTAS DE MELHORIA FUTURAS 

Numa fase inicial, é fundamental que sejam normalizados todos os procedimentos 

necessários e que seja garantido um acompanhamento constante junto dos colaboradores 

dos setores intervencionados, de forma a auxiliá-los e dar-lhes a conhecer os novos 

métodos de trabalho. 

Durante a fase de planeamento foram delineadas oportunidades que não chegaram 

a ser concretizadas e outras que apenas foram identificadas numa fase posterior à 

implementação. Destas, destacam-se as seguintes ações que necessitam de ser estudadas 

aprofundamente, de maneira a que a sua implementação permita colmatar alguns falhas da 

Unidade; 

- Alterar as antigas moegas por moegas que permitam visualizar o seu interior, como 

as extensões colocadas, figura 25; 

- Instalar mais silos no setor da Marcação, não só na área das máquinas a tinta, mas 

também de maneira a alimentar as máquinas de marcação a fogo e laser; 

- Implementação de um comboio logístico responsável pela logística interna da 

Unidade Industrial; 

 

Em jeito de conclusão, o estudo realizado foi focado apenas em dois processos em 

particular, no entanto, será importante realizar num futuro próximo, um estudo mais 

alargado e que envolva todas as etapas do processo produtivo, de maneira a eliminar mais 

desperdícios, encurtar distâncias, reduzir tempos em deslocações e em execução de 

tarefas, minimizar o esforço exigido, diminuir a quantidade de artigos em vias de fabrico, etc. 
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