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Resumo 
 

  

Qualquer ramo de atividade encontra-se em constante mutação, e em plena 4ª 
revolução industrial ainda mais notável é essa evolução, pelo que o mercado 
dos vedantes de bebidas não é exceção. Ora, a Amorim Cork tem-se mantido 
sempre num patamar de elevada exigência interna, quer na qualidade do 
produto quer na potenciação dos seus recursos, sejam eles humanos, físicos ou 
financeiros. 
Deste modo, a organização definiu como prática a utilização de matéria-prima 
com a maior qualidade, para que, consequentemente, a rolha não seja afetada 
negativamente. Tal intenção deu origem ao projeto 3 dias e 4 horas, que deve o 
seu nome ao tempo máximo para o consumo da cortiça, desde a cozedura até 
à sua rabaneação. 
Inseridas no projeto, foram efetuadas alterações no parque de máquinas e no 
layout da unidade industrial e, por conseguinte, transformação no processo 
produtivo. No entanto, para relevar os seus benefícios foi fundamental otimizar 
o processo de consumo de matéria-prima, tendo-se, por isso, recorrido à 
ferramenta value stream mapping, no sentido de analisar os fluxos de 
informação e materiais. 
Seguidamente, com vista à redução do lead time, através da eliminação de 
desperdícios na cadeia de valor, desenvolveu-se um trabalho de definição de 
medidas de melhoria, como a análise do tempo necessário para a estabilização 
da humidade da cortiça, após a sua humidificação, a alteração do layout do 
estaleiro de matéria-prima e a disponibilização da mesma aquando da sua 
chegada à unidade industrial. 
Por fim, a redução do período de estabilização da humidade da cortiça, após a 
sua humidificação, permitiu aumentar significativamente a quantidade de 
matéria-prima consumida dentro do limite temporal estipulado e, assim, garantir 
a sua elevada qualidade. 
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Abstract 

 
All industrial companies are always changing and this evolution is even more 
visible in the middle of the 4th industrial revolution. As an enterprise in the drinks 
stopper market, Amorim Cork is no exception. This company has always 
maintained a high level of internal requirement, both in product quality and in the 
enhancement of its resources, whether human, physical or financial ones. 
Thus, the organization has defined the use of raw material with the highest 
quality as practice. This intention originated the project “3 days and 4 hours”, 
which owes its name to the maximum time for consuming cork, from cooking until 
the rabaneação. 
As part of the project, changes were made to the machinery park and layout of 
the industrial unit and, consequently, transformation in the production process. 
However, it was essential to optimise the raw material consumption process to 
highlight its benefits, and, therefore, we resorted to the value stream mapping 
tool to analyse the information and material flows. 
Then, having in mind reducing lead time by eliminating waste in the value chain, 
work was carried out to define improvement measures, such as the analysis of 
the time required for the stabilization of cork humidity, after its humidification, the 
change in the layout of the raw material warehouse and its availability when it 
arrives at the industrial unit. 
Finally, the reduction of the period for stabilization of cork humidity, after its 
humidification, allowed to significantly increase the raw material quantity 
consumed within the stipulated time limit and guarantee its high quality. 
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1. Introdução 

O presente relatório surge no seguimento de um trabalho de projeto desenvolvido em contexto industrial, 

no âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, da Universidade de Aveiro. 

O projeto decorreu no departamento de produção da unidade industrial de Lamas da Amorim Cork 

(anteriormente, denominada Amorim & Irmãos), empresa que se dedica ao fabrico e comercialização de rolhas de 

cortiça. Sendo que, nesta fábrica, em específico, produzem-se rolhas naturais, acquamark e colmatadas. As 

atividades ocorreram, presencialmente, entre 17 de setembro de 2019 e 13 de março de 2020, contrariamente à 

data inicialmente protocolada – 15 de maio de 2020 –, devido à pandemia da COVID-19. 

Neste capítulo, é feita uma contextualização do projeto, a sua motivação, o objetivo ambicionado e a 

metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho. 

1.1. Contextualização do projeto 

Qualquer ramo de atividade encontra-se em constante mutação, e em plena 4ª revolução industrial ainda 

mais notável é essa evolução, pelo que o mercado dos vedantes de bebidas não é exceção. Ora, a Amorim Cork 

tem-se mantido sempre num patamar de elevada exigência interna, quer na qualidade do produto quer na 

potenciação dos seus recursos, sejam eles humanos, físicos ou financeiros. 

A intenção de manter elevados padrões de qualidade no produto motivou alterações no parque de 

máquinas e no layout da fábrica e, consequente, mudança no processo de consumo da MP (matéria-prima). A 

execução destas modificações teve como propósito minimizar o tempo de permanência da cortiça na unidade 

industrial. No entanto, foi necessário otimizar o fluxo produtivo para se fazerem notar os seus benefícios. Assim, 

intervir no processo de rotação da matéria-prima (receção de cortiça, humidificação, e rabaneação) apresentou-se 

como indispensável para garantir a máxima qualidade da rolha, bem como o maior proveito dos recursos 

disponíveis. 

Durante o projeto existiu uma total colaboração por parte da entidade de acolhimento, nomeadamente, na 

disponibilização dos dados necessários ao desenrolar do mesmo, particularmente através do acesso aos registos 

dos sistemas de informação e documentos de gestão interna. 
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1.2. Objetivos do projeto 

A empresa definiu como prática a utilização de matéria-prima com elevada qualidade, para que as 

características do produto final não sejam afetadas negativamente. 

Com esta premissa surgiu o projeto 3 dias e 4 horas, cuja designação diz respeito ao tempo máximo para 

o consumo da cortiça, contabilizado desde a cozedura até à sua rabaneação. Esse período divide-se em um dia 

para os trabalhos na AFL (Amorim Florestal), 4 horas para o transporte entre as unidades industriais, e dois dias 

para a realização das atividades na A&I (Amorim Cork). 

A definição deste limite temporal justifica-se com o aparecimento de contaminantes – TCA (tricloroanisol) 

e bolor – na cortiça, após este período. O TCA é responsável por problemas sensoriais na bebida, como o odor a 

mofo, que altera o seu aroma natural (Álvarez-Rodríguez et al., 2002). As alterações nas propriedades da cortiça 

são facilmente detetáveis, como visível na Figura 1. 

Para medir a quantidade de paletes que respeita o tempo máximo estabelecido para a permanência da 

matéria-prima na unidade industrial de Lamas – 2 dias –, a Amorim Cork desenvolveu um KPI (key performance 

indicator). Para esse indicador a meta a atingir são os 95%, isto é, pretende-se que, pelos menos, 95% da cortiça 

consumida na rabaneação esteja menos do que 2 dias na unidade industrial. 

1.3. Metodologia 

Punch (citado em Daniel, Kumar, & Omar, 2018) definiu metodologia como “estratégia, plano de ações, 

processo ou projeto por trás da escolha e utilização de métodos específicos, congregando a seleção e o uso de 

métodos com os resultados desejados”. 

Figura 1: Cortiça sem bolor (à esquerda); cortiça com bolor (à direita) 
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A pesquisa qualitativa representa o ponto de vista e as perspetivas dos participantes no estudo. Este tipo 

de investigação pretende contribuir com ideias novas ou existentes para entender e explicar o comportamento e o 

pensamento social (Yin, 2016). O mesmo autor refere que a recolha de dados é feita em conversa com os 

participantes e observando-os a desempenhar as suas tarefas diárias. 

O estudo de caso insere-se nos métodos de pesquisa qualitativa (Yin, 2016), sendo que Green e 

Thorogood (2018) definem-no como um “estudo aprofundado sobre um ‘caso’ específico, que pode ser um local, 

indivíduo ou política". Nesta definição também se pode enquadrar o funcionamento de uma empresa/fábrica, como 

é o caso em análise. 

Assim, para se atingir o objetivo proposto, o estudo de caso aqui exposto dividiu-se em várias etapas. 

Inicialmente, tomou-se contacto com a estrutura organizacional da Amorim Cork e, particularmente, com o 

funcionamento da unidade industrial de Lamas. Desta forma, foi possível conhecer aprofundadamente o processo 

produtivo das rolhas naturais, acquamark, e colmatadas, o desafio apresentado pela organização, e o objetivo. 

Seguidamente, fez-se uma pesquisa bibliográfica, no sentido de aumentar o conhecimento sobre os temas 

em diagnóstico. Este trabalho baseou-se na análise de uma grande quantidade e variedade de artigos científicos, 

relacionados com as temáticas abordadas no projeto. E ainda, alguns livros, de forma a complementar as 

informações previamente recolhidas. 

A caracterização detalhada do desafio a solucionar foi realizada através da utilização do value stream 

mapping, uma ferramenta que permite perceber o processo de fabrico na sua plenitude, através do mapeamento 

da cadeia de valor. Para se obter a esquematização dos fluxos de informação e materiais e, daí, identificarem-se 

oportunidades de melhoria recorreu-se a observações, entrevistas informais, e análise documental. 

Após o uso dessa ferramenta associada ao lean, decorreu o estudo e a elaboração de um conjunto de 

ações, com vista a atingir o objetivo delineado. Devido à antecipação do fim do período de trabalho presencial não 

foi possível concluir a implementação de todas as propostas de mudança apresentadas neste documento, nem a 

monitorização meticulosa do resultado das mesmas. 

Por fim, fez-se um diagnóstico às medidas de melhoria implementadas e ao seu impacto no desempenho 

do indicador. Também, se refletiu sobre as limitações enfrentadas durante as atividades e foram sugeridas 

orientações para o futuro do projeto. 
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1.4. Estrutura do documento 

O presente relatório foi elaborado procurando seguir uma organização rigorosa, para que a leitura, tal 

como a assimilação e entendimento do conteúdo, sejam facilitados. Neste sentido, a estrutura do documento 

divide-se em cinco capítulos, coerente e logicamente sequenciados. 

Neste primeiro capítulo é feita uma contextualização do desafio abordado, a sua motivação, o objetivo 

pretendido e a metodologia adotada no desenvolvimento do projeto. 

Com o intuito de enquadrar o desafio/problema proposto, no segundo capítulo apresenta-se a estrutura 

da Corticeira Amorim e alguns dos seus marcos cronológicos, a Amorim Cork, e o processo produtivo das rolhas 

naturais na unidade industrial de Lamas, inserida nesta empresa do grupo. 

No capítulo seguinte são descritos e analisados os conceitos teóricos que suportaram as decisões tomadas 

ao longo do trabalho. Foram estudados vários artigos e livros científicos sobre os seguintes temas: key performance 

indicators; Toyota production system; lean manufacturing; value stream mapping; ciclo PDCA; armazenamento e 

layout de um armazém; e análise ABC. 

No capítulo quatro é apresentada a componente prática do projeto, sendo feita uma descrição exaustiva 

da sua situação inicial, das diferentes etapas da utilização da ferramenta value stream mapping, das várias propostas 

de melhoria desenvolvidas, apesar de não ter existido a possibilidade de implementar a sua totalidade, e dos 

resultados alcançados até ao momento do término das atividades presenciais na empresa.   

Por último, no capítulo final, é feita uma reflexão sobre o trabalho realizado, são expostas as contrariedades 

enfrentadas, bem como sugeridas ações para o futuro do projeto, por forma a manter-se a cultura de exigência e 

a qualidade dos produtos da Amorim Cork. 
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2. Caracterização da empresa 

Neste capítulo é apresentada a organização onde foi elaborado o projeto – Amorim. O grupo conta 

bastantes momentos marcantes, desde a sua composição até à atualidade, tanto no panorama local, como nacional 

e, até mesmo, global. 

Também, será detalhada a realidade do processo produtivo das rolhas naturais na unidade industrial em 

que decorreram as atividades, pois constitui informação central no desafio proposto e, por isso, no trabalho 

realizado. 

2.1. Corticeira Amorim 

A Amorim é uma das mais dinâmicas e empreendedoras multinacionais portuguesas, operando na 

transformação de cortiça. Tem como missão “acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva, diferenciadora e 

inovadora, em perfeita harmonia com a natureza” e orienta-se por cinco valores: orgulho, ambição, iniciativa, 

sobriedade e atitude (Corticeira Amorim, 2015). 

Em 2019 a Amorim atingiu um volume de vendas superior a 780 milhões de euros, investiu cerca de 8 

milhões de euros em investigação e desenvolvimento, empregou mais de 4400 colaboradores, e marcou presença 

em mais de uma centena de países, em todos os continentes (Corticeira Amorim, SGPS, 2019). 

Unidade industrial de solução de cortiça 

Unidade industrial de matéria-prima 

Figura 2: Presença mundial da Amorim (Corticeira Amorim, 2020) 
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Entre a presença mundial da Amorim (Figura 2) registam-se 10 unidades industriais de tratamento de 

matéria-prima, 23 unidades industriais de soluções de cortiça e 51 empresas de distribuição (Corticeira Amorim, 

2020). 

A Amorim completa 150 anos de existência em 2020 e, como se pode antever, a sua história é recheada 

e diversa. Assim, na seguinte cronologia (Figura 3), foram compilados alguns dos principais marcos do seu 

passado e presente: 

 

Figura 3: Marcos cronológicos da Amorim (adaptado de Amorim & Irmãos, 2018) 
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Atualmente a Corticeira Amorim organiza-se em cinco unidades de negócio: matéria-prima; rolhas; 

revestimentos; aglomerados compósitos; isolamentos (Figura 4). 

2.1.1. Amorim Cork 

A UN (unidade de negócio) de rolhas, constituída por 13 unidades industriais de produção e 36 unidades 

de distribuição, é a principal unidade de negócio da Amorim, registando uma produção anual de 4 mil milhões de 

unidades (Amorim & Irmãos, 2018). 

A Amorim Cork, inserida na UN de rolhas, fabrica e comercializa rolhas em cortiça para vinhos tranquilos, 

porém, outras organizações da unidade de negócio operam no mercado de vedantes para vinhos espumosos e 

bebidas espirituosas. Esta empresa esteve na origem da Corticeira Amorim e logo alcançou um papel de elevada 

relevância no setor, que conserva até hoje. 

2.1.1.1. Unidade industrial de Lamas 

A UI (unidade industrial) de Lamas, onde se desenrolou o trabalho, deve o seu nome à localidade onde 

se situa – Santa Maria de Lamas – e é a mais antiga fábrica da Amorim. Esta infraestrutura pertence à Amorim 

Cork e aí produzem-se rolhas naturais (produto totalmente natural extraído de uma única peça de cortiça), rolhas 

acquamark (rolhas naturais revestidas por uma solução de base aquosa) e rolhas colmatadas (produto aperfeiçoado 

com recurso a pó de cortiça, compostos químicos e água) (Amorim Cork, 2020). Na Figura 5 são expostas duas 

rolhas – rolha natural e rolha acquamark –, sendo possível verificar as suas diferenças visuais. 

  

Figura 4: Unidades de negócio da Amorim (adaptado de Amorim & Irmãos, 2018) 
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2.2. Processo produtivo 

Sendo o produto proveniente de uma única matéria-prima nobre (100% natural, 100% reutilizável e 100% 

reciclável) (Associação Portuguesa da Cortiça, 2018), o desempenho do processo de fabrico está sujeito a grande 

variabilidade, pelo que, inicialmente, torna-se excecionalmente difícil prever a qualidade e quantidade de rolhas 

naturais produzidas. 

Na UI de Lamas o processo produtivo está dividido em dois métodos de planeamento – push e pull. A 

primeira fase que se inicia com a receção da cortiça e finaliza após a 2ª EE (escolha eletrónica), funciona em 

sistema push. Aí, o objetivo é produzir grande quantidade de rolhas, aproveitando ao máximo a matéria-prima. A 

fase pull caracteriza-se pela customização do produto, de acordo com a pretensão e requisitos específicos do 

cliente final. 

As atividades no âmbito do processo de consumo da matéria-prima decorrem em sistema push, 

concretamente nos setores de receção da MP, humidificação, e rabaneação. 

Salienta-se que, ao longo de todo o processo de transformação de cortiça, os subprodutos são 

valorizados, quer no seu aproveitamento para o fabrico de outras soluções em cortiça, quer na geração de energia. 

Na Figura 6 esquematiza-se o processo de produção das rolhas naturais, sendo todas as etapas descritas 

seguidamente. 

 

 

 

Figura 5: Rolha natural (à esquerda); rolha acquamark (à direita) (Amorim Cork, 2020) 
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2.2.1. Receção de matéria-prima 

Entrada, no estaleiro, de paletes carregadas com pranchas de cortiça cozida, provenientes da Amorim 

Florestal - unidades industriais de Coruche, Ponte de Sor, e Salteiros. Diariamente, é recebida matéria-prima, 

empurrada pelo fornecedor, mediante a quantidade e mix de produtos anual orçamentado, por acordo entre ambas 

as partes. 

Os artigos são classificados segundo o calibre – 12/14 (menor grossura); 13/15; 15/20; 18/24 (maior 

grossura) – e classe das pranchas de cortiça – 1ª/4ª (maior qualidade); 1ª/4ª CB (cortiça com bicho); 5ª/6ª (menor 

qualidade). 

Na Figura 7 demonstra-se o quadro referência dos calibres de cortiça, apesar de o mesmo não se 

encontrar totalmente atualizado relativamente à matéria-prima utilizada atualmente. 

Figura 6: Processo produtivo de rolhas naturais, na Amorim Cork - UI de Lamas 

Figura 7: Quadro referência dos calibres de cortiça 
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Após a sua chegada à unidade industrial e antes do armazenamento, as paletes de matéria-prima são 

identificadas com placas próprias para o efeito, são pesadas, e retiram-se amostras para controlo de qualidade – 

TCA e humidade. 

2.2.2. Humidificação 

Humidificação da cortiça, recorrendo a uma de duas técnicas – vaporização ou cozedura. A vaporização 

aplica-se quando a matéria-prima contém alguma humidade, sendo o método mais frequente. Caracteriza-se pela 

injeção de vapor de água num tanque (Figura 8) onde se encontram as paletes de cortiça, durante cerca de 30 

minutos. Por sua vez, a cozedura consiste na imersão das paletes de cortiça em água quente, durante cerca de 60 

minutos. Esta técnica é utilizada quando a matéria-prima apresenta humidade praticamente nula. 

Este processo tem como objetivos eliminar TCA e aumentar a humidade da cortiça. 

Após a humidificação da cortiça a sua humidade tem de estabilizar, até atingir valores entre 9% e 13%, 

para que a matéria-prima se torne maleável e, assim, seja possível trabalhá-la na rabaneação. A estabilização da 

humidade da cortiça demora várias horas, sendo que a matéria-prima permanece imóvel e inalterada durante esse 

período. 

 

 

Figura 8: Tanque de humidificação de cortiça 
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2.2.3. Rabaneação 

A cortiça é separada consoante o seu calibre e classe, seguindo um de quatro caminhos possíveis: 

1. Rabanear (o mais habitual e, por isso, esquematizado na Figura 6); 

2. Devolver à Amorim Florestal, no caso da cortiça com mancha; 

3. Secar, no caso da cortiça verde; 

4. Espalmar, no caso da cortiça curvada. 

As pranchas de matéria-prima que avançam normalmente no processo são cortadas, longitudinalmente, 

nas rabaneadeiras, formando os traços (Figura 9), com comprimento ligeiramente superior ao da rolha, uma vez 

que nas etapas seguintes as dimensões serão ajustadas. 

As rabaneadeiras podem ser máquinas, que cortam os vários traços de uma prancha simultaneamente; 

ou serras elétricas, onde o operador corta um traço de cada vez. 

2.2.4. Brocagem 

É nesta fase que são formadas as rolhas cilíndricas, extraídas dos traços cortados na rabaneação com 

diâmetro ligeiramente superior ao final. Este processo pode ser realizado recorrendo a brocas a pedal, automáticas, 

ou inteligentes, detalhadas de seguida. 

Figura 9: Traço de cortiça 
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2.2.4.1.Broca a pedal 

O operador tem controlo total sobre o traço, podendo evitar os defeitos da matéria-prima. Assim, na broca 

a pedal trabalha-se cortiça com menor grossura, de forma a retirar-se o maior proveito da mesma. O foco do 

operador é a qualidade da rolha, sendo a quantidade a produzir um aspeto secundário. 

2.2.4.2.Broca automática 

A rolha é extraída automaticamente, sendo impossível ajustar a broca ou o traço e, por isso, os defeitos 

da cortiça tornam-se incontornáveis. A broca automática é alimentada tanto por robot como por um colaborador e 

produz em grande quantidade, no entanto, com menor qualidade. 

2.2.4.3.Broca inteligente 

Equipamento que opera recorrendo a visão artificial e que ajusta o traço, para produzir rolhas com o 

mínimo de imperfeições. Assim, o resultado obtido na broca inteligente aproxima-se da qualidade do trabalho de 

um operador numa broca a pedal, no entanto, espera-se que, após o aperfeiçoamento do seu funcionamento, a 

produção seja em maior quantidade. 

2.2.5. Deslenhar 

Representa o primeiro processo de escolha, apesar de não ser denominado como tal, sendo separadas 

rolhas com qualidade para seguir o processo; rolhas com defeitos no(s) topo(s) – repasse – destinadas aos AM II 

(acabamentos mecânicos II), para reduzir o seu calibre; rolhas com defeitos grosseiros que não acrescentam valor 

como vedante – apara – e que seguem para a trituração, na unidade industrial de Sousa. 

As rolhas extraídas na broca a pedal não passam por esta etapa do processo de fabrico, pois o número 

de unidades defeituosas é reduzido, devido à capacidade que o operador tem de adaptar o traço de cortiça ao 

equipamento. 

2.2.6. Super ROSA 

Principal tratamento sensorial das rolhas naturais, em que estas permanecem, durante vários dias, 

estáticas numa câmara, a 90ºC e 0% de humidade, no sentido de extrair TCA e reduzir a sua humidade (entre 5% 

e 10%). 
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2.2.7. Acabamentos mecânicos I 

As rolhas são polidas, no seu corpo, adquirindo o diâmetro desejado – 24; 25; 26 milímetros – e 

topejadas, adquirindo o comprimento final – 45; 49; 54 milímetros. 

2.2.8. 1ª escolha eletrónica 

Escolha eletrónica onde as rolhas são separadas e categorizadas em classes industriais – AA (maior 

qualidade); A; B; C (menor qualidade). Também é retirado o repasse e a apara. 

2.2.9. 2ª escolha eletrónica 

O sistema de vedação e estanquicidade (SVE) verifica e seleciona as rolhas que cumprem a sua função – 

vedar. 

Em linha, um equipamento com leitura 3D (recorrendo a 6 câmaras) separa e categoriza as rolhas em 

classes comerciais – flor (maior qualidade); extra; superior; 1º; 2ª; 3ª; 4ª; 5ª; 6ª (menor qualidade). 

2.2.10. Lavação 

Processo de limpeza (remoção de pó), desinfeção e coloração das rolhas, recorrendo a água e produtos 

químicos. 

Tipicamente, é realizada uma ou duas lavações às rolhas, consoante o aspeto pretendido pelo cliente final 

(Figura 10), sendo determinante a ordem por que são feitas. A primeira lavação – Clean 2 000; Nova 101; Pré-

light; Clean 0 – funciona como base e é realizada em rolhas não lavadas. A segunda lavação – Light; Nature; Clean 

C – é o revestimento que ajusta a cor do produto ao desejado. 
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Figura 10: Diferentes tipos de lavação 
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Após cada lavação, as rolhas secam no ROSA (rate of optimal steam application), durante cerca de 2 

horas, onde é reduzida a humidade (entre 5% e 7%) e extraído algum vestígio de TCA ainda detetável. 

2.2.11. 3ª escolha eletrónica 

Escolha final, para além de eletrónica também visual a amostras de 100 rolhas, que confere se o produto 

encaixa nas especificações da classe comercial em análise e se atende às exigências específicas de um determinado 

cliente final. Também, são separadas rolhas defeituosas não identificadas anteriormente ou danificadas entretanto. 

2.2.12. Embalagem 

As rolhas são contadas, embaladas em sacos de 5000 unidades e agrupadas em paletes, podendo ser 

expedidas ou armazenadas, de acordo com a estratégia make-to-stock. 

2.2.13. Expedição 

A unidade industrial de Lamas não envia rolhas, diretamente, para o cliente final, pelo que o produto 

segue para uma unidade de distribuição da Amorim Cork, em solo nacional ou internacional, para ser tratado e, 

finalmente, marcado. 

Uma vez conhecidas todas as etapas do processo de fabrico das rolhas naturais, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica sobre os temas centrais na elaboração do projeto. Tal recolha de informação é exposta, seguidamente, 

no capítulo 3. 
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3. Revisão da literatura 

Como referido, no presente capítulo são descritos os conceitos teóricos que solidificaram os 

conhecimentos adquiridos em contexto académico, bem como serviram de suporte às opções tomadas ao longo 

do projeto. A revisão bibliográfica foi feita com base em publicações científicas, sejam elas artigos ou livros. 

3.1. Key Performance Indicators 

Komatina, Nestić e Aleksić (2019) defendem que o sucesso das empresas começa com a identificação, 

análise e medição do seu desempenho, através da utilização de Key Performance Indicators. Os KPI são dados 

quantitativos sobre a atividade da organização, que ajudam a construir informações, a promover a transparência 

institucional e a sustentar as decisões tomadas (Meier, Lagemann, Morlock, & Rathmann, 2013). 

Os indicadores definem e controlam vários objetivos, servindo como suporte para as tomadas de decisão 

com vista a alcançar o desempenho desejado e como incentivo para toda a organização. De acordo com Komatina, 

Nestić e Aleksić (2019), a aplicação de KPI permite medir o sucesso do processo produtivo, e com esta informação 

determinar quais as atividades que devem ser melhoradas, para atingir as metas delineadas. 

A monitorização dos Key Performance Indicators possibilita a obtenção de uma visão clara e detalhada da 

operação de um determinado sistema no gemba (Podgórski, 2015). Contudo, é necessário garantir o equilíbrio 

entre a representatividade e a viabilidade dos KPI utilizados. Representatividade define-se como a seleção dos 

indicadores capazes de refletir a realidade da atividade que reportam; por sua vez, viabilidade traduz-se na limitação 

do número de indicadores utilizados, para que, se reduza a carga de trabalho dos analistas e decisores da 

organização (Mazri, Jovanovic, & Balos, 2012). 

O controlo e monitorização dos Key Performance Indicators são atividades críticas, pois dependem do 

estudo de uma grande quantidade de dados e informação, que se encontram em permanente mudança. No entanto, 

uma cuidadosa análise permite o acesso a informações cruciais para a melhoria contínua dos processos e sistemas. 

3.2. Toyota Production System 

O TPS (Toyota Production System) foi desenvolvido, principalmente, por Thaiichi Ohno, sendo o precursor 

do Lean designação apresentada, pela primeira vez, por Womack e Jones, na década de 1990 (Yin, Stecke, & Li, 

2018). 
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Ohno ingressou no setor automóvel, por via da Toyota, nos anos seguintes à 2ª guerra mundial, época 

em que as empresas japonesas necessitavam de se reinventar para serem competitivas. Com isso em mente, 

estruturou o Toyota Production System numa lógica de melhoria contínua, que englobava a redução de lead times 

e custos através da eliminação de atividades sem valor acrescentado (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

Ao analisar os processos produtivos dos concorrentes ocidentais Thaiichi Ohno detetou a existência de 

duas falhas principais: a produção em grandes lotes, que resultava em enormes stocks de produto acabado; e a 

incapacidade de satisfazer as preferências específicas de cada cliente (Holweg, 2007). De forma a colmatar tais 

problemas, Ohno desenvolveu algumas técnicas e ferramentas, como são o caso do conceito de supermercado, 

que adaptou à indústria após uma visita aos Estados Unidos da América, e o Single Minute Exchange of Die 

(SMED), que se carateriza pela redução do tempo de setup, sendo que para tal contou com o notável contributo 

de Shigeo Shingo (Holweg, 2007). 

Estas soluções resultaram na capacidade da Toyota produzir uma variedade considerável de automóveis 

a custo competitivo e em baixa quantidade comparando com os seus concorrentes, contrariando a lógica 

convencional de produção em massa, desenvolvida por Henry Ford (Yin, Stecke, & Li, 2018). 

As noções do TPS propagaram-se pelo setor de fabrico automóvel na década seguinte e para a cadeia de 

abastecimento, na década de 1980. Depois de 1990, existiu uma generalização e adaptação dos princípios Lean 

(Hines, Holweg, & Rich, 2004). 

O Toyota Production System é, muitas vezes, representado pela figura de uma casa (Figura 11), como 

demonstração de que todos os conceitos abordados se relacionam e sustentam. 
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3.3. Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing é uma filosofia que recorre a diversas técnicas e ferramentas com o objetivo de 

identificar e eliminar as atividades sem valor para a organização, reduzindo assim o desperdício também designado 

por muda, o que se reflete num aumento da produtividade (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

3.3.1. Princípios Lean 

O Lean assenta em 5 princípios, descritos por Womack e Jones (1996): 

1. Valor – apenas pode ser definido pelo consumidor, pois este é distorcido pelas organizações, 

uma vez que adicionam complexidade que não interessa ao cliente final; 

2. Cadeia de valor – todas as ações necessárias para entregar um produto ao cliente; 

3. Fluxo – fluxo contínuo, eliminando da cadeia de valor processos que não acrescentem valor; 

4. Pull – produzir apenas aquilo que o cliente quer, quando este quer; 

5. Perfeição – eliminar todos os desperdícios (tempo, espaço, custo e erros). 

Figura 11: Casa do Toyota Production System (adaptado de Liker, 2004) 
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3.3.2. Desperdícios Lean 

Taiichi Ohno identificou 7 categorias de muda, sendo que Womack e Jones, posteriormente, 

acrescentaram à lista a subutilização de pessoas: 

1. Transporte – transporte(s) desnecessário(s) durante o fabrico do produto; 

2. Inventário – produtos em vias de fabrico a aguardar para serem concluídos ou produtos acabados 

a aguardar para serem expedidos; 

3. Movimentação – movimento(s) desnecessário(s) dos trabalhadores; 

4. Espera – espera desnecessária dos trabalhadores para começar a próxima tarefa; 

5. Processos inadequados – execução de processos que não acrescentam valor ao produto; 

6. Sobreprodução – produção de produtos desnecessários; 

7. Defeitos – erros no fabrico, que resultam em mau desempenho; 

8. Subutilização de pessoas – não utilização das capacidades dos trabalhadores. 

3.3.3. Value Stream Mapping 

O Value Stream Mapping (VSM) ou mapeamento da cadeia de valor, em português, é uma ferramenta 

associada ao Lean, que ajuda a perceber todo o processo produtivo. Jones e Womack (2000) definiram-no como 

um “processo simples de observação direta dos fluxos de informação e materiais atuais, resumo visual dos mesmos 

e, posterior, previsão do estado futuro melhorando o seu desempenho”.  

 O principal objetivo da utilização do VSM é identificar diversos desperdícios na cadeia de valor e fazer 

alterações para eliminá-los (Rother & Shook, 1999). No entanto, a ferramenta não só destaca as ineficiências do 

processo e as falhas de comunicação, como também orienta para a melhoria (Xia & Sun, 2013). 

Vários autores defendem a utilização do Value Stream Mapping de modo faseado e sequencial. Suhardi, 

Anisa, e Laksono (2019) apresentam um esquema da evolução do processo de elaboração do mapeamento da 

cadeia de valor (Figura 12). 
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A primeira fase consiste na composição da equipa participante no projeto, definição da família de produtos 

a representar e recolha de dados para aplicação na etapa seguinte. Avançando, elabora-se o mapeamento da cadeia 

de valor atual. Posto isto, a equipa analisa o esquema alcançado, identifica oportunidades de melhoria e delineia 

objetivos para o estado futuro. Seguidamente, representa-se a situação que se pretende atingir após o 

desenvolvimento e implementação de melhorias. Por fim, após a conclusão do mapeamento do estado futuro da 

cadeia de valor, estabelece-se um plano de ações para concretizar as medidas de mudança. 

3.3.3.1.Escolha da família de produtos 

Uma das tarefas da primeira etapa do projeto é selecionar o produto ou família de produtos a representar. 

A família de produtos retrata um conjunto de artigos que partilham as mesmas etapas no processo de fabrico, 

tornando possível o mapeamento dos fluxos de informação e materiais entre os diversos setores da fábrica e 

empresa. 

A escolha deve recair sobre a família de produtos com maior potencial de melhoria. A opção, também, 

pode ser abordar os produtos que constituem o maior volume de negócios da organização, assumindo, deste 

modo, uma visão de longo prazo (Kale & Parikh, 2019). 

Para eleger os produtos a aplicar no Value Stream Mapping, geralmente, utiliza-se a análise ABC ou a 

matriz produto/serviço. 

 

 

 

Figura 12: Fases do mapeamento da cadeia de valor (adaptado de Suhardi, Anisa, e Laksono, 2019) 
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3.3.3.2.Mapeamento do estado atual 

O mapeamento da cadeia de valor abrange os fluxos desde o fornecedor até ao cliente, pelo que é 

necessário definir os seus limites (Kale & Parikh, 2019), procedendo-se, de seguida, à esquematização do 

processo de fabrico. Para tal, são necessários vários dados, como por exemplo: 

• Inventário; 

• Tempo de ciclo; 

• Tempo de setup; 

• Número de operadores; 

• Turnos de trabalho; 

• Tempo útil de trabalho; 

• Taxa de defeitos. 

O Value Stream Mapping é considerado uma ferramenta de papel-e-caneta (Xia & Sun, 2013), pois o 

esquema deve ser desenvolvido recorrendo a blocos de post-it® coloridos e marcadores. Apesar de não existir 

uma simbologia estipulada, algumas figuras são comumente utilizadas (Tabela 1). 
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3.3.3.3.Nomeação de oportunidades de melhoria 

Depois de esquematizado o estado atual da cadeia de valor devem ser identificados e analisados eventuais 

desperdícios e oportunidades de melhoria. Para ajudar nessa tarefa, Xia e Sun (2013) propõem uma série de 

questões que a equipa deve fazer e responder aquando da análise do Value Stream Mapping da situação atual 

(Tabela 2). 

Para analisar a Tabela 2 devem-se ter presentes os conceitos de takt time – rácio entre o tempo de trabalho 

disponível e a procura (Qattawi & Chalil Madathil, 2019) – e de processo pacemaker – “o processo que, numa 

cadeia de valor organizada à luz dos princípios Lean, marca o ritmo para a cadeia inteira. Trata-se do ponto da 

cadeia onde é transmitida a informação da procura” (ATEC - Academia de Formação, 2020). 

  

 

Recolha de informações por meios visuais Planeamento “vai ver” 

Fluxo de informações através de meios eletrónicos Informação eletrónica 

Fluxo geral de relatórios, memorandos ou conversas Informação manual 

Transporte por camião 

Remoção do material do supermercado Pull 

Local de material organizado com a quantidade mínima e 

máxima 

Supermercado 

Material empurrado de um processo para o seguinte 

Envio 

Stock ou inventário entre dois processos 

Dados significativos necessários para analisar e observar o 

sistema 

Processo, operação, máquina, através do qual o material 

flui 
Processo de produção 

Fábrica fora da cadeia de valor (fornecedor, cliente, etc) 

Envio 

Operador 

Inventário 

Caixa de dados 

Fábrica 

Movimento da matéria-prima do fornecedor até às docas 

recetoras da fábrica 

Push 

Processo 

Material 

Informação 

Tabela 1: Alguns símbolos utilizados no VSM (adaptado de Kale & Parikh, 2019) 
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Tabela 2: Perguntas para identificar oportunidades de melhoria (adaptado de Xia & Sun, 2013) 

3.3.3.4.Mapeamento do estado futuro 

Um dos benefícios da utilização do Value Stream Mapping é antecipar e mapear a situação futura da cadeia 

de valor, após se promoverem medidas de melhoria baseadas no Lean Manufacturing (Xia & Sun, 2013). Para tal, 

a equipa deverá tentar eliminar, pelo menos parcialmente, os desperdícios nos fluxos de informação e materiais 

da família de produtos em estudo. 

No desenvolvimento do estado futuro da cadeia de valor deve prestar-se atenção a vários parâmetros, 

como: 

• takt time; 

• tempo de ciclo – tempo necessário para produzir um produto (Kale & Parikh, 2019); 

• lead time – tempo total que um cliente tem de esperar para receber um produto após fazer um 

pedido (Womack & Jones, 1996); 

• tempo de setup – tempo de preparação de uma máquina para a sua operação (por exemplo, 

limpeza, ajustes e reconfigurações) (Fanjul-Peyro, 2020). 

Estes fatores devem traduzir o impacto das melhorias implementadas. 

 

Nível Questão 

Básico 

1. Qual é o takt time? 

2. Os produtos acabados serão produzidos para um supermercado ou serão 

enviados diretamente para os clientes? 

3. Onde pode ser utilizado o fluxo contínuo do processo? 

4. Existe a necessidade de um sistema pull na cadeia de valor? 

5. Qual é o ponto do processo produtivo utilizado para agendar a produção? 

Heijunka 

(produção nivelada) 

6. Como será nivelada a produção no processo pacemaker? 

7. Que incremento de trabalho será feito, constantemente, no processo pacemaker? 

Kaizen (melhoria) 8. Que melhoria do processo será necessária? 
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3.3.3.5.Elaboração do plano de ações 

Após o mapeamento do que se prevê ser a situação futura, deve ser concebido um plano de ações. Esse 

planeamento traduz todas as ações planificadas, os prazos para a sua conclusão, os resultados esperados e os 

responsáveis pela sua concretização. 

3.3.4. Ciclo PDCA 

Walter Shewhart desenvolveu o ciclo PDCA, no entanto, foi William Edward Deming que o popularizou, 

no Japão, na década de 1950 (Pietrzak & Paliszkiewicz, 2015). Deste modo se justifica que esta ferramenta também 

seja intitulada por ciclo de Deming ou de Shewhart. 

Normalmente, as organizações utilizam este método para aprimorar a qualidade dos seus 

produtos/serviços, minimizar os erros nos seus processos internos e externos, e aumentar a satisfação dos seus 

clientes (Habibie & Kresiani, 2019). Assim, enquadrado numa lógica de melhoria contínua, o ciclo PDCA é um 

processo iterativo, constituído por 4 etapas – Plan-Do-Check-Act (Habibie & Kresiani, 2019; Pietrzak & 

Paliszkiewicz, 2015). De seguida (Figura 13), é apresentada uma representação frequentemente utilizada para 

estruturar simbolicamente o ciclo PDCA. 

La Verde, Roca, & Pugliese (2019) e Pietrzak & Paliszkiewicz (2015) apresentam definições para as 

diferentes fases do ciclo PDCA: 

1. Plan – planear as ações de melhoria e como executá-las. Estabelecer objetivos mensuráveis e 

métodos para alcançá-los; 

Figura 13: Ciclo PDCA (Habibie & Kresiani, 2019) 



24 

 

2. Do – executar o plano de ações. Colocar o plano em prática, de acordo, com os procedimentos 

e cronograma estipulados; 

3. Check – verificar se as ações planeadas foram executadas. Monitorizar e medir os processos e 

características da ação, avaliando se existe concordância entre aquilo que foi planeado e o estado 

que se alcançou; 

4. Act – melhorar continuamente. Verificar, periodicamente, se o sistema é consistente com o 

planeado e desenvolver ações apropriadas para a melhoria contínua dos processos operacionais, 

organizacionais e de gestão. 

3.4. Armazenamento 

Kłodawski, Jacyna, Lewczuk, & Wasiak (2017) definem o processo de armazenamento como “um conjunto 

de atividades relacionadas com a receção, conservação, picking e expedição de bens materiais, em locais 

adequadamente adaptados para esse fim e sob certas condições organizacionais e tecnológicas”. 

Adil & Muppani (2008) e Fontana & Cavalcante (2014) dividem os diferentes tipos de armazenamento em 

três categorias - armazenamento dedicado ou fixo; armazenamento aleatório; e armazenamento por classes. 

• Armazenamento dedicado - rigidez na definição de uma posição para cada material/produto; 

• Armazenamento aleatório - os itens são conservados em qualquer local disponível do recinto; 

• Armazenamento por classes - os artigos são classificados em classes, relativamente a um certo 

critério, sendo reservada uma área de conservação para cada categoria. Dentro desse espaço 

os artigos são distribuídos aleatoriamente conforme a sua disponibilidade. Simplificando, pode-

se considerar uma junção dos dois métodos anteriores. 

3.4.1. Layout 

Rao & Singh (2012) definem layout de um equipamento físico como “a disposição dos recursos 

necessários ao processo de produção de mercadorias ou prestação de serviços. Sendo que esses elementos 

podem ser máquinas, centros de trabalho, departamentos, áreas de armazenamento, etc.”. 

Larson, March, & Kusiak (1997) selecionam cinco propósitos que o layout de um armazém deve abranger: 
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1. Maximizar a utilização do espaço; 

2. Maximizar a utilização dos equipamentos; 

3. Maximizar a mão-de-obra; 

4. Maximizar a acessibilidade a todos os artigos; 

5. Maximizar a proteção de todos os artigos. 

Apesar de, claramente, identificados e apresentados estes objetivos, enfrentam-se problemas árduos na 

construção do layout de um recinto de arrumação, principalmente, devido à grande diversidade de itens para 

armazenamento, à extensa e variada área para conservação de bens, e à drástica flutuação na procura dos produtos 

(Larson, March, & Kusiak, 1997). 

Rakesh & Adil (2015) mencionam algumas decisões que devem ser tomadas na conceção do layout de 

um armazém, nomeadamente, as dimensões da infraestrutura (comprimento, largura, e altura), as dimensões e a 

localização dos locais de circulação (comprimento e largura), e a localização dos locais de armazenamento de bens. 

Estas deliberações têm impacto tanto no capital a investir como nos custos operacionais. 

3.5. Análise ABC 

Existem várias abordagens para a gestão eficiente das matérias-primas e/ou produtos em inventário 

(Lestari, Ulfah, Suherman, Azwar, & Fithri, 2019). No entanto, a mais utilizada em ambiente industrial é a análise 

ABC, que se baseia no princípio de Pareto ou regra 80/20 (Lestari, Ulfah, Suherman, Azwar, & Fithri, 2019; 

Mehdizadeh, 2020). Esta ferramenta auxilia os decisores na adoção de políticas de gestão de stocks, pois considera, 

simultaneamente, a redução de custos e o aumento do nível de serviço (Mehdizadeh, 2020). 

A análise ABC classifica os materiais inventariados em três categorias distintas – A; B; e C –, conforme a 

sua importância perante o parâmetro em avaliação (Lestari, Ulfah, Suherman, Azwar, & Fithri, 2019; Mehdizadeh, 

2020). Usualmente, o critério considerado é o valor dos artigos, contudo, a sua obsolescência, lead time, 

confiabilidade e criticidade também são fatores regularmente ponderados quando se realiza este estudo 

(Mehdizadeh, 2020). 

Os itens pertencentes à categoria A revelam maior valor/importância e devem ser o principal alvo de 

atenção por parte dos decisores. Ao invés, a categoria C é composta pelos artigos de menor valor/relevância, 
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sendo que, a classe B, relativa aos materiais de grau intermédio, deve ser apreciada, sem constituir o foco 

primordial (Lestari, Ulfah, Suherman, Azwar, & Fithri, 2019; Mehdizadeh, 2020). 

Por forma a facilitar a visualização do conteúdo da análise ABC, recorre-se ao denominado diagrama de 

Pareto (Figura 14). Harel et al. (2016) explicam que este esquema é composto por dois gráficos: 

• gráfico de barras verticais – ordena as frequências do critério em estudo, decrescentemente e 

por artigo; 

• curva de Pareto – traduz a frequência acumulada do critério em estudo. 

Para se alcançar a representação gráfica, inicialmente, determinam-se as matérias-primas/produtos e o 

critério em análise. De seguida, realiza-se o levantamento de dados, nomeadamente, a frequência com que cada 

artigo cumpre o parâmetro considerado. Por último, após a organização e ordenação da informação recolhida, 

efetua-se a representação do diagrama de Pareto (Harel et al., 2016). 

Após o aprofundamento e consolidação dos conhecimentos teóricos, inicia-se, no capítulo seguinte, a 

apresentação da vertente prática do projeto. 

Figura 14: Análise ABC (Tony Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 
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4. Projeto prático 

Neste capítulo é exibido o ponto de situação do indicador no início do trabalho, as várias etapas de 

conceção do value stream mapping, as propostas de melhoria elaboradas, e os resultados atingidos até ao término 

das atividades presenciais na empresa. 

4.1. Situação inicial 

Como mencionado em 1.2., a Amorim Cork desenvolveu um KPI para determinar a quantidade de paletes 

de matéria-prima que respeita o tempo máximo de permanência na unidade industrial de Lamas – 2 dias. As 

atividades relativas ao processo de consumo de cortiça – receção e armazenamento de MP, no estaleiro; 

humidificação da cortiça e estabilização da sua humidade, após este processo; e rabaneação – devem ser 

executadas cumprindo esse limite temporal. 

Na Figura 15 representa-se a evolução do indicador, desde 26 de agosto até 18 de outubro de 2019 (8 

semanas), sendo que nesse período o cumprimento do KPI variou entre 86% e 88%. 

4.2. Elaboração do value stream mapping 

Com o objetivo de se perceberem os fluxos de informação e materiais das atividades inseridas no cálculo 

do indicador recorreu-se ao value stream mapping, utilizando a simbologia apresentada no Anexo I. Dado que o 

projeto se foca na otimização do processo de rotação de matéria-prima, apenas foram retratadas as 

atividades/entidades com influência no mesmo – fornecedor de cortiça; etapas do processo de consumo de 

matéria-prima; e cliente (etapa seguinte do processo produtivo – brocagem). 

Figura 15: Evolução semanal do indicador, no início do trabalho 
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Para tal, foi constituída uma equipa, composta pelo autor do presente relatório, pelo responsável de 

produção do sistema push, e pelos chefes de equipa dos setores envolvidos no VSM. 

4.2.1. Seleção da família de produtos a mapear 

Antes de se iniciar o mapeamento da cadeia de valor, definiu-se, claramente, a família de produtos a 

abordar na elaboração do value stream mapping. 

Uma vez que o calibre e a classe da cortiça não determinam o seu fluxo de consumo – receção de MP, 

humidificação, e rabaneação –, o peso das paletes de matéria-prima foi o fator decisivo na escolha da família de 

produtos a representar. Assim, optou-se por mapear o fluxo produtivo das paletes de cortiça, independentemente 

do artigo, com peso a rondar os 800 kg, dado que estas são as mais usuais. 

4.2.2. Mapeamento da situação inicial 

Para que o esquema desenvolvido traduzisse claramente a realidade do estado inicial, a equipa observou 

as operações no gemba e analisou os dados extraídos do ERP (enterprise resource planning) e do MES 

(manufacturing execution system). 

 Figura 16: VSM da situação atual 
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Analisando a Figura 16 denota-se bastante tempo sem valor acrescentado – 58 horas – ao longo do 

processo de consumo de matéria-prima; por outro lado, 4 horas e 29 minutos correspondem a atividades que 

adicionam valor ao produto, perfazendo um lead time de 62 horas e 29 minutos. 

Ora, 62 horas e 29 minutos correspondem a cerca de 2 dias e meio, o que excede o tempo estabelecido 

para as operações na A&I - Lamas. Portanto, apesar de o cálculo do indicador indicar que cerca de 87% das 

paletes de matéria-prima cumprem o limite temporal estipulado, o VSM mostra que, normalmente, a cortiça 

permanece mais do que esse período na unidade industrial. Esta contradição justifica-se com o facto de o registo 

no sistema de gestão integrada ser efetuado apenas entre as 8 horas e as 17 horas, sendo que, os camiões de 

transporte de matéria-prima chegam à Amorim Cork após esse horário. Desta forma, a entrada da cortiça em SAP 

(software de gestão de empresas) (SAP SE, 2020) é realizada no dia útil seguinte, na parte da manhã, quando a 

equipa do setor se encontra a trabalhar. Assim sendo, várias horas de permanência das paletes na unidade 

industrial não são contabilizadas no cálculo do KPI. 

4.2.3. Identificação de oportunidades de melhoria 

Depois de mapeado o estado inicial, a equipa passou à fase de identificação de oportunidades de melhoria, 

etapa que resultou no esquema da Figura 17. 

 
Figura 17: VSM de identificação de oportunidades de melhoria 
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As oportunidades de melhoria apontadas visam, essencialmente, a diminuição dos stocks inicial e 

intermédios ao longo do processo produtivo, a disponibilização da matéria-prima quando esta chega à unidade 

industrial de Lamas, e o aumento da capacidade de produção. Atuando sobre estes pontos estratégicos crê-se que 

o lead time irá reduzir, tornando possível que a cortiça seja trabalhada na rabaneação sem exceder o limite máximo 

definido para o seu consumo. 

4.2.4. Mapeamento da situação futura 

Posto isto, realizou-se o exercício de mapear aquilo que se prevê ser o estado futuro dos fluxos de 

informação e materiais dos setores com influência no processo de consumo de MP, após a implementação de 

ações de melhoria (Figura 18). 

Analisando o value stream mapping, denota-se uma redução significativa do tempo sem valor 

acrescentado – 33 horas (redução de 25 horas, isto é, 43,1 pontos percentuais) –, o que determina um lead time 

de 37 horas e 29 minutos, ou seja, aproximadamente, um dia e meio. Assim, após a implementação de mudanças 

que permitam alcançar o estado futuro da cadeia de valor (Figura 18) espera-se que o limite máximo de 2 dias 

Figura 18: VSM da situação futura 
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para as operações na Amorim Cork - Lamas seja respeitado regularmente, aumentando assim a percentagem de 

cumprimento do indicador. 

4.2.5. Conceção do plano de ações 

Uma vez identificadas as oportunidades de melhoria e para que se alcancem os fluxos de informação e 

materiais perspetivados foi estruturado um plano de ações (Anexo II), que serviu de guia para o desenvolvimento 

e evolução do projeto. 

O documento, nas colunas referentes à fase plan do ciclo PDCA, identifica as causas para que se proceda 

a alterações; as respetivas mudanças e os diversos passos para que estas se concretizem; o autor de cada medida 

e os seus responsáveis operacionais; as datas planeadas para o início e término das ações; e, ainda, a prioridade 

da sua execução. Seguidamente, na secção relativa à fase do, apresentam-se as datas inicial e final da realização 

da tarefa, nos casos em que tal seja válido. Após a implementação das alterações, quando possível, avaliou-se o 

êxito das ações (check), sendo que nas situações em que não foi alcançado o sucesso ou que persistem 

oportunidades de melhoria, elaborou-se um novo planeamento (act). 

O plano de ações foi constantemente atualizado pela equipa de elaboração do mapeamento da cadeia de 

valor, conforme o progresso das tarefas delineadas e a revelação da necessidade de novas atividades para a 

implementação adequada e profícua das mudanças. Assim sendo, o plano de ações presente no Anexo II encontra-

se datado de 13 de março de 2020, dia em que terminaram os trabalhos presenciais na UI de Lamas. 

4.3. Desenvolvimento de ações de melhoria 

Nesta secção abordam-se três medidas de melhoria propostas pela equipa de elaboração do value stream 

mapping – estudo do tempo necessário para a estabilização da humidade da matéria-prima, após a sua 

humidificação; normalização logística entre Amorim Cork - Lamas e Amorim Florestal; e alteração do layout do 

estaleiro de cortiça. Ações como a redução da quantidade de matéria-prima recebida diariamente e o aumento da 

produção das brocas inteligentes não são detalhadas, pois o autor deste relatório não teve intervenção no seu 

desenvolvimento e implementação. 

4.3.1. Tempo de estabilização da humidade da cortiça, após humidificação 

Durante a conceção do VSM, na fase de mapeamento do estado futuro, percebeu-se que não existiam 

dados estatísticos concretos sobre o tempo necessário para a humidade da matéria-prima estabilizar, após a sua 

humidificação. 
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A fim de se entender se havia desperdício de tempo nesta etapa do processo produtivo, foi estudada a 

evolução da humidade da cortiça após as paletes de MP terem sido vaporizadas ou cozidas na A&I. As medições, 

apresentadas no Anexo III, foram realizadas em 75 paletes, ao longo de duas semanas – desde 13 de janeiro de 

2020 até 24 de janeiro de 2020. Considerou-se que a humidade se encontrava estabilizada quando o aparelho de 

medição – Aqua-boy – registava o valor de 12% ou inferior em várias pranchas de cortiça da mesma palete. Nos 

casos em que não foi possível efetuar tal verificação, assumiu-se que a humidade da matéria-prima se encontrava 

estabilizada no momento do seu consumo na rabaneação. 

Na Tabela 3 apresenta-se o resumo do estudo elaborado, expondo-se o tempo de estabilização da 

humidade da cortiça, no inverno, após os diferentes estados de humidificação. 

Conclui-se que, na estação de inverno, as 24 horas estipuladas para a estabilização da humidade da MP 

são excessivas, sendo apenas necessárias, em média, 12 horas e 46 minutos para a cortiça vaporizada e 13 horas 

e 35 minutos para a matéria-prima cozida. Assim, a partir de 3 de fevereiro de 2020 esta medida de redução de 

tempo de operação foi implementada. 

4.3.2. Normalização logística entre A&I e AFL 

Como referido anteriormente, a matéria-prima não fica diariamente disponível para consumo aquando da 

sua entrada na unidade industrial. Isto porque os camiões de transporte de cortiça chegam a Lamas após as 17 

horas, sendo o horário laboral da equipa do setor de receção de MP das 8 horas às 17 horas. 

As várias horas de indisponibilidade da matéria-prima afetam a qualidade do produto, apesar de não serem 

contabilizadas no cálculo do indicador. Ou seja, o registo de cumprimento do KPI não traduz a realidade do tempo 

de permanência da cortiça na Amorim Cork. 

Assim, para que a matéria-prima esteja disponível com a maior celeridade após a sua chegada a Lamas, 

e para que haja uma rastreabilidade fidedigna, a A&I e a AFL definiram três janelas temporais – das 8 horas às 17 

horas; das 18h às 20h; e das 22h às 24h – para que ocorra a entrada da cortiça na UI e para a operação do setor 

de receção de MP. Na primeira janela horária mencionada, a equipa do setor tem as funções de receção da cortiça, 

extração de amostras para controlo de humidade e TCA, pesagem, e armazenamento das paletes no estaleiro. Nos 

Tabela 3: Tempo necessário para estabilização da humidade da cortiça, após humidificação 

Estado de 

humidificação
Número paletes

Tempo médio de 

estabilização

Vaporização 61 paletes 12h46

Cozedura 14 paletes 13h35
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restantes períodos definiram-se os fogueiros (operadores das caldeiras) como responsáveis por executar essas 

tarefas. Esta decisão fundamenta-se com a carga laboral destes trabalhadores, que permite adicionar tarefas ao seu 

quotidiano; e com a proximidade do seu local de trabalho ao estaleiro. 

Esta proposta de mudança foi ajustada e determinada em estreita relação com o fornecedor de matéria-

prima – Amorim Florestal –, considerando a atividade e o horário laboral das unidades industriais das duas 

empresas. Outro motivo que impôs a negociação entre ambas as partes foi o facto de a cortiça ser empurrada pela 

AFL. 

4.3.2.1. Formação dos trabalhadores 

Com o propósito de elucidar os fogueiros, das novas tarefas que lhes foram atribuídas, realizaram-se 

sessões de formação diárias, desde 13 de fevereiro de 2020 até 13 de março de 2020, sendo que tinha sido 

planeado terminar as mesmas apenas no final do mês de março (calendarização no Anexo IV). Nesses momentos 

formativos foi acompanhada a equipa de receção de MP, na execução das suas tarefas; apresentada a norma de 

trabalho relativa ao procedimento de receção de cortiça (Anexo V); e a norma de trabalho referente à entrada de 

matéria-prima no ERP (Anexo VI). 

O facto de a equipa de operadores das caldeiras trabalhar 7 dias por semana em turnos rotativos de 12 

horas (das 8 horas às 20 horas; e das 20 horas às 8 horas) dificultou a aquisição e consolidação de conhecimentos, 

dado que, por vezes, os fogueiros tinham formações consecutivas bastante espaçadas no tempo. Assim, 

planificaram-se sessões de formação no período noturno, a iniciar no dia 16 de março de 2020, para que os 

espaços de aprendizagem ocorressem com maior regularidade. Apesar de não se terem concretizado, pelo término 

do período de trabalho presencial, nas formações realizadas no turno da noite, os formandos executariam as tarefas, 

não se limitando à observação/acompanhamento da equipa do setor. 

Posteriormente, na fase inicial da implementação desta medida, prevista para o mês de abril, os fogueiros 

seriam acompanhados na execução das atividades acima referidas, tanto pelo formador, como pelo responsável 

de produção do respetivo turno. 

4.3.3. Layout do estaleiro de cortiça 

O estaleiro é o local onde se faz a receção da matéria-prima, o seu registo em SAP, a pesagem das paletes, 

o seu armazenamento, e onde se retiram as amostras para controlo de qualidade, contiguamente situam-se os 

tanques de humidificação. No Anexo VII apresenta-se a planta do espaço e a respetiva divisão, de acordo com as 

tarefas aí executadas. Note-se que doravante a zona de armazenamento denomina-se como estaleiro.  
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Atualmente, as paletes de cada calibre e classe de cortiça são colocadas em filas ortogonais às paredes 

mais compridas do edifício (Figura 19). O espaço disponível permite a constituição de 22 filas e em cada box são 

empilhadas 3 paletes. 

Na Figura 20 é exemplificado o atual sistema de armazenamento de cortiça (imagem explicativa, não 

estando as dimensões à escala). Na representação apresentam-se três boxes por fila, no entanto, existe espaço 

para a colocação de mais paletes em cada fila, como comprovado na Figura 19. 

Figura 20: Layout atual do estaleiro de cortiça 

Figura 19: Armazenamento de matéria-prima, no estaleiro de cortiça 
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Apesar de esta disposição permitir uma grande capacidade de arrumação de matéria-prima, revelam-se 

algumas lacunas, que aumentam consideravelmente o tempo de permanência da cortiça na unidade industrial. 

A principal contrariedade deste layout é o incumprimento da regra FIFO (first in, first out), uma vez que, 

regularmente, não é possível alcançar as paletes de um determinado artigo que permanecem há mais tempo no 

estaleiro. Isto porque as unidades que chegam primeiro à fábrica são armazenadas junto à parede do recinto, sendo 

que as seguintes, após estarem empilhadas 3 paletes, são colocadas à sua frente. Para além disso, o empilhador, 

utilizado para o transporte da matéria-prima, apenas se movimenta no corredor, o que não permite o alcance das 

paletes atrás dispostas. Assim, quando exequível, o operador movimenta as várias unidades de uma fila, de forma, 

a alcançar a palete de cortiça que se encontra armazenada há mais tempo. Este procedimento configura vários 

desperdícios lean, nomeadamente, transporte, movimentação, e processos inadequados, o que se traduz num 

gasto desnecessário de tempo e recursos – físicos e humanos. 

Outra falha identificada foi a indefinição da(s) fila(s) para cada artigo, funcionando o armazenamento em 

sistema aleatório. Na prática, o operador quando reconhece o calibre e classe da cortiça em questão verifica se já 

existe alguma palete desse artigo armazenada. Se sim, coloca a palete nessa fila; se não, coloca a palete numa fila 

que se encontre desocupada. Como facilmente se presume, esta indeterminação significa desperdício temporal – 

por exemplo, constantemente, o operador dispensava tempo à procura do local onde estava armazenado o artigo 

que pretendia humidificar – podendo também causar erros por parte dos operadores – por exemplo, o operador 

humidificar um artigo não pretendido devido à inexistência de uma fila permanentemente destinada ao mesmo. 

Detetada então a necessidade de alterar o layout do estaleiro de matéria-prima, concebeu-se uma solução 

com vista a remover alguns desperdícios existentes, principalmente, de tempo. Para tal, inicialmente, foram 

estabelecidas algumas condições a serem respeitadas pelo layout proposto: 

• O acesso a todas as paletes de cortiça deve ser fácil e célere; 

• Deve ser possível cumprir a regra FIFO; 

• Devem ser definidas boxes para cada artigo; 

• Os artigos mais recebidos devem ser armazenados em locais mais próximos dos tanques de 

humidificação; 

• A capacidade de armazenamento do layout deve ser igual ou superior à quantidade de paletes 

de cortiça recebida num dia e meio. 
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Na Figura 21 expõe-se um esquema da proposta de disposição das paletes de cortiça (imagem explicativa, 

não estando as dimensões à escala). 

Como demonstrado na Figura 21, o layout desenvolvido caracteriza-se por quatro corredores para 

colocação da matéria-prima, com 11 boxes cada, e outros dois corredores com espaço para a deslocação do 

empilhador. Com este sistema torna-se possível armazenar um total de 132 paletes de matéria-prima e, em 

simultâneo, simplificar o método de alcance das mesmas. 

Após a determinação do novo layout do estaleiro procedeu-se à fase de definição da quantidade e 

localização das boxes destinadas aos vários calibres e classes de cortiça (armazenamento dedicado). Assim, para 

se perceber quais os artigos de matéria-prima mais recebidos, efetuou-se uma análise ABC (Figura 22). Para tal, 

recorreu-se ao auxílio de dados extraídos do sistema de gestão integrada, referentes ao período compreendido 

entre 4 de novembro de 2019 e 6 de fevereiro de 2020. As informações complementares da análise ABC, como a 

quantidade de paletes de cada artigo de matéria-prima recebida por semana e respetiva contribuição de cada calibre 

e classe de cortiça para a quantidade total de paletes recebida, são apresentadas no Anexo VIII. 

  

Figura 21: Proposta de layout para o estaleiro de cortiça 
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Como verificável na Figura 22, os artigos mais recebidos são a cortiça 13/15 5º 6º e 12/14 5º 6º, que 

constituem a categoria A. Por outro lado, a categoria C, relativa aos artigos menos recebidos, é composta pela 

cortiça 15/20 1º 4º CB, 18/24 1º 6º, e 13/24 1º 2º. Sendo os restantes pertencentes à categoria B – 15/20 5º 6º, 

13/15 1º 4º, 12/14 1º 4º, 12/14 1º 4º CB, 13/15 1º 4º CB, e 15/20 1º 4º. Assim, respeitando-se uma das condições 

inicialmente impostas, os artigos A ficarão mais próximos dos tanques de humidificação e, ao invés, as paletes da 

categoria C ficarão mais distantes. 

Seguidamente, recorrendo-se aos dados do ERP, fez-se um diagnóstico à quantidade média de paletes 

de cada calibre e classe de cortiça recebida diariamente (Anexo IX), para assim se determinar o número de boxes 

destinado a cada artigo de matéria-prima. 

Considerando a existência de 44 locais de arrumação e o armazenamento de 3 paletes em cada, o layout 

proposto na Figura 21 possibilita o armazenamento de 132 paletes. Ora, essa capacidade é bastante superior à 

necessária, atendendo à quantidade média de paletes recebida num dia e meio – 101 paletes (Anexo IX). 

Assim, acrescentaram-se as seguintes condições às inicialmente definidas, no sentido de otimizar as 

alterações no layout do estaleiro: 

Figura 22: Análise ABC, dos artigos recebidos 
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• As paletes dos artigos da categoria A devem ser empilhadas a duas unidades, enquanto que as 

restantes a três unidades. Isto facilita o acesso dos operadores às paletes com maior rotação, 

assim como torna a movimentação das mesmas mais célere; 

• As paletes dos artigos da categoria C devem ter boxes comuns (armazenamento por classes), 

uma vez que a baixa frequência com que são recebidas não justifica a atribuição de um local 

exclusivo a cada calibre e classe de cortiça. 

Posto isto, alcançou-se uma proposta que cumpre as premissas delineadas, acreditando-se que irá 

atenuar os desperdícios identificados no atual layout, nomeadamente, o tempo despendido no alcance e 

movimentação das paletes de matéria-prima. Na Figura 23 expõe-se uma representação do trabalho elaborado 

(imagem explicativa, não estando as dimensões à escala). 

  
Figura 23: Proposta de layout para o estaleiro de cortiça com definição de boxes para cada artigo 
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4.4. Análise dos resultados 

Como mencionado ao longo do presente relatório, não foi possível implementar todas as medidas 

desenvolvidas, devido ao término antecipado do período de trabalho presencial. No entanto, o resultado das 

alterações realizadas é visível pela análise da evolução do KPI, desde 3 de fevereiro de 2020 até 6 de março de 

2020 (5 semanas), sendo que nesse período o cumprimento do indicador variou entre 90% e 92% (Figura 24). 

O cumprimento do indicador evoluiu positivamente, apesar de as únicas alterações efetuadas terem sido 

a redução da quantidade de matéria-prima recebida diariamente, o aumento da produção das brocas inteligentes, 

e a diminuição do tempo de estabilização da humidade da cortiça, após a sua humidificação. Assim, acredita-se 

que se tivesse existido possibilidade de implementar as restantes medidas desenvolvidas, a meta – 95% – seria 

atingida plenamente. 

Neste capítulo foi detalhada a componente prática do projeto, começando pela identificação da situação 

inicial do projeto, seguindo-se a descrição das diferentes etapas da elaboração do mapeamento da cadeia de valor, 

sucessivamente clarifica-se o desenvolvimento de várias medidas que visam eliminar desperdícios, essencialmente 

temporais, ao longo do processo de consumo de MP – estudo e redução do tempo necessário para estabilizar a 

humidade da matéria-prima, após a sua humidificação; normalização logística entre A&I - Lamas e Amorim 

Florestal; e alteração do layout do estaleiro de cortiça – e, por último, analisam-se os resultados atingidos, até ao 

fim do trabalho presencial na empresa. 

Seguidamente, no capítulo 5, serão apresentadas as considerações finais acerca do trabalho realizado, 

bem como sobre as limitações enfrentadas. Apresentam-se também propostas de ações futuras para o projeto.  

Figura 24: Evolução semanal do indicador, no final do projeto 
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5. Conclusão 

Este último capítulo exibe as considerações finais. Concretiza também uma reflexão sobre a atividade 

desenvolvida durante todo o projeto. Aliás, esse período não só permitiu o aprofundamento da teoria adquirida e 

aptidões desenvolvidas em contexto académico, como também associar tais conhecimentos e aptidões com a 

prática diária no gemba, isto é, a aquisição de competências. 

5.1. Considerações finais 

Verificou-se um progresso positivo no cumprimento do indicador – aumento de 4% (dos 87% em 

setembro de 2019, para os 91% em março de 2020) –, o que atesta os atributos dos conceitos lean e a utilidade 

das respetivas ferramentas na análise e resolução de problemas. 

Na fase inicial do projeto manteve-se uma proximidade constante às atividades no gemba, por forma a 

entender-se concretamente a realidade diária da unidade industrial. Assim, passadas algumas semanas, foi possível 

determinar as técnicas adequadas à caracterização do desafio e do objetivo. 

Seguidamente, utilizando o VSM, obteve-se um mapeamento dos fluxos de informação e materiais, o que 

possibilitou definir oportunidades de melhoria e, sucessivamente, desenvolver propostas de mudança. A 

materialização do value stream mapping foi um processo bastante desafiante, e a recolha de dados fidedigna e 

meticulosa muito se deveu à interação, cooperação e partilha de informação entre a equipa de trabalho – autor do 

relatório, operadores e responsável de produção. 

Embora não se tenham concretizado todas as medidas planeadas, pela abordagem realizada junto dos 

trabalhadores no chão de fábrica, perspetivava-se que não existiria recetividade relativamente a algumas alterações 

nos métodos de trabalho, nomeadamente no que diz respeito à normalização logística entre a A&I e a AFL e à 

mudança do layout do estaleiro de MP. Mas pelo contrário, a redução do tempo de estabilização da humidade da 

matéria-prima, após a sua humidificação, foi bastante bem acolhida pelos mais diretos intervenientes – 

colaboradores da rabaneação. Para isso, contribuiu, em grande parte, o impacto imediato da alteração no 

desempenho do key performance indicator. 

Em suma, infere-se que o projeto 3 dias e 4 horas é de elevada importância para Amorim Cork, a fim de 

se manterem os exigentes padrões de qualidade sobre a matéria-prima, que caracterizam a organização. Também 

se depreende que existe um elevado comprometimento dos operadores da A&I - Lamas, dado o objetivo e método 

de quantificação estarem bem definidos. 
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5.2. Limitações do projeto 

Durante o período de trabalho presencial, a principal restrição à atividade foi a etapa de transformação 

digital que a empresa vivenciou nos primeiros meses de participação no projeto, com a instalação do SAP. A 

implementação deste ERP decorreu na primeira semana de novembro, logo, a elaboração do VSM foi agendada 

para data posterior a este momento, para que a representação concebida pudesse traduzir os fluxos de informação 

e materiais após eventuais mudanças nas tarefas dos operadores. 

Assim, o tempo para implementação de melhorias no processo de consumo da matéria-prima foi 

significativamente reduzido, bem como a recolha de dados dificultada, uma vez que algumas tarefas foram 

adaptadas ao universo digital criado. 

Para além do mais, como anteriormente exposto, a obrigação de terminar as atividades presenciais 

antecipadamente não possibilitou a concretização de todas as propostas de mudança desenvolvidas, a 

monitorização das mesmas e do seu efeito no cálculo do indicador, nem a conceção de outras que se verificassem 

necessárias e determinantes para o favorável progresso do projeto. 

5.3. Sugestões de trabalho futuro 

O trabalho mais premente passa pela execução das medidas desenvolvidas e planeadas, que não puderam 

ser implementadas, nomeadamente, a alteração do layout do estaleiro de matéria-prima e a normalização logística 

entre a Amorim Cork - Lamas e a Amorim Florestal, para a receção de cortiça nos horários estipulados. Também 

devem continuar os esforços para o aperfeiçoamento do funcionamento das brocas inteligentes, para que a sua 

produção se aproxime da capacidade teórica. 

No verão, deve-se estudar o tempo de estabilização da humidade da cortiça, após a sua humidificação, 

pois supõem-se que nessa estação seja necessário um período menor do que no inverno para atingir um valor de 

humidade que permita a operação da matéria-prima na rabaneação. Esta suspeita deve-se às condições climáticas 

nessa época do ano, que propiciam a diminuição da humidade mais rapidamente. 

Após a concretização das várias medidas apresentadas, e das atividades aqui identificadas e descritas, 

deve-se elaborar, novamente, um value stream mapping. Assim, será possível perceber quais os desperdícios que 

permanecem nos fluxos de informação e materiais, e identificar oportunidades de melhoria nos mesmos. Desta 

forma, manter-se-á a cultura de exigência que caracteriza a Amorim e todos os seus integrantes. 
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Para que se consiga ter uma rastreabilidade do tempo total que dista entre a cozedura da cortiça, na 

Amorim Florestal, e o seu consumo, na Amorim Cork - Lamas, as duas empresas devem desenvolver, em conjunto, 

um KPI para o efeito. Nesse sentido, revela-se necessária uma ação de incentivo e pressão junto da AFL, para que 

sejam proporcionadas as condições para a implementação desta medida. 

5.4. Apreciação final 

O trabalho prático em ambiente industrial foi bastante enriquecedor a nível profissional, uma vez que foi 

possível fazer parte de um projeto onde se aplicaram técnicas e ferramentas com as quais apenas se tinha tido 

contacto ao nível teórico e em enquadramento académico. 

No plano pessoal, constatou-se que as pessoas são o bem mais precioso das organizações, por todo o 

orgulho, motivação e paixão que demonstraram, diariamente, mesmo nos momentos de maior exaustão e pressão. 

Também se enfatiza o gosto e os conhecimentos adquiridos sobre a cortiça, e respetivo processo de 

transformação, uma matéria-prima nobre e bastante característica da região e do país. 



44 

 



45 

 

Bibliografia 

Adil, G. K., & Muppani, V. R. (2008). Efficient formation of storage classes for warehouse storage location 

assignment: A simulated annealing approach. The International Journal of Management Science, 36(4), 609–

618. https://doi.org/10.1016/j.omega.2007.01.006 

Álvarez-Rodríguez, M. L., López-Ocaña, L., Miguel López-Coronado, J., Rodríguez, E., Jesús Martínez, M., Larriba, 

G., & Coque, J.-J. R. (2002). Cork taint of wines: Role of the filamentous fungi isolated from cork in the 

formation of 2,4,6-Trichloroanisole by o methylation of 2,4,6-Trichlorophenol. Applied and Environmental 

Microbiology, 68(12), 5860–5869. https://doi.org/10.1128/AEM.68.12.5860-5869.2002 

Amorim & Irmãos, S. A. (2018). Manual de acolhimento. Santa Maria de Lamas. 

Amorim Cork. (n.d.). Retrieved January 20, 2020, from Amorim Cork website: https://www.amorimcork.com/ 

Associação Portuguesa da Cortiça. (n.d.). APCOR. Retrieved May 9, 2020, from https://www.apcor.pt/cortica/o-

que-e/ 

ATEC - Academia de Formação. (2020). ATEC. Retrieved July 28, 2020, from https://www.atec.pt/ 

Corticeira Amorim, SGPS, S. . (2019). Relatório & Contas Consolidados 2019. Retrieved from 

https://www.amorim.com/xms/files/Investidores/4_Assembleia_Geral/20200327Propostas.pdf 

Corticeira Amorim. (n.d.-a). Retrieved November 11, 2019, from Amorim website: https://www.amorim.com/ 

Corticeira Amorim. (n.d.-b). Retrieved January 20, 2020, from Amorim website: https://www.amorim.com/ 

Daniel, B., Kumar, V., & Omar, N. (2018). Postgraduate conception of research methodology: Implications for 

learning and teaching. International Journal of Research & Method in Education, 41(2), 220–236. 

https://doi.org/10.1080/1743727X.2017.1283397 

Fanjul-Peyro, L. (2020). Models and an exact method for the unrelated parallel machine scheduling problem with 

setups and resources. Expert Systems with Applications: X, 5, 100022. 

https://doi.org/10.1016/j.eswax.2020.100022 

Fontana, M. E., & Cavalcante, C. A. V. (2014). Using the efficient frontier to obtain the best solution for the storage 

location assignment problem. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1–10. 

https://doi.org/10.1155/2014/745196 

Green, J., & Thorogood, N. (2018). Qualitative methods for health research. London: SAGE Publications. 

Habibie, M. H., & Kresiani, R. H. (2019). Implementation of PDCA cycle in calibration and testing laboratory based 

on ISO/IEC 17025:2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 598(1). 

https://doi.org/10.1088/1757-899X/598/1/012108 

Harel, Z., Silver, S. A., McQuillan, R. F., Weizman, A. V, Thomas, A., Chertow, G. M., … Bell, C. M. (2016). How 

to diagnose solutions to a quality of care problem. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 

11(5), 901–907. https://doi.org/10.2215/CJN.11481015 

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve: A review of contemporary lean thinking. International 

Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994–1011. 

https://doi.org/10.1108/01443570410558049 

Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, 25(2), 420–437. 

https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.001 



46 

 

Jones, D., & Womack, J. (2000). Seeing the whole value stream: Mapping the extended value stream. Lean 

Enterprise Institute, Inc. 

Kale, S. V., & Parikh, R. H. (2019). Lean Implementation in a manufacturing industry through value stream mapping. 

International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8(6 Special issue), 908–913. 

https://doi.org/10.35940/ijeat.F1172.0886S19 

Kłodawski, M., Jacyna, M., Lewczuk, K., & Wasiak, M. (2017). The issues of selection warehouse process 

strategies. Procedia Engineering, 187, 451–457. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.399 

Komatina, N., Nestić, S., & Aleksić, A. (2019). Analysis of the performance measurement models according to the 

requirements of the procurement business process. International Journal of Industrial Engineering and 

Management, 10(3), 211–218. https://doi.org/10.24867/IJIEM-2019-3-241 

La Verde, G., Roca, V., & Pugliese, M. (2019). Quality assurance in planning a radon measurement survey using 

PDCA cycle approach: What improvements? International Journal of Metrology and Quality Engineering, 10, 

2. https://doi.org/10.1051/ijmqe/2019004 

Larson, T. N., March, H., & Kusiak, A. (1997). A heuristic approach to warehouse layout with class-based storage. 

IIE Transactions, 29(4), 337–348. https://doi.org/10.1080/07408179708966339 

Lestari, F., Suherman, U., Azwar, B., & Fithri, P. (2019). Combining ABC and VED analysis for managing medicine 

inventory (case study at community development elderly in Indonesia). International Journal on Advanced 

Science, Engineering and Information Technology, 9(3), 952-959. https://doi.org/10.18517/ijaseit.9.3.7153 

Liker, J. (2004). The Toyota way: 14 management principles from the world’s greatest manufacturer. McGraw-Hill 

Education. 

Mazri, C., Jovanovic, A., & Balos, D. (2012). Descriptive model of indicators for environment, health and safety 

management. Chemical Engineering Transactions, 26, 471–476. 

https://doi.org/https://doi.org/10.3303/CET1226079 

Mehdizadeh, M. (2020). Integrating ABC analysis and rough set theory to control the inventories of distributor in 

the supply chain of auto spare parts. Computers & Industrial Engineering, 139. 

https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.01.047 

Meier, H., Lagemann, H., Morlock, F., & Rathmann, C. (2013). Key performance indicators for assessing the 

planning and delivery of industrial services. Procedia CIRP, 11, 99–104. 

https://doi.org/10.1016/j.procir.2013.07.056 

Pietrzak, M., & Paliszkiewicz, J. (2015). Framework of strategic learning: The PDCA cycle. In Cycle Management 

(Vol. 10, pp. 149–161). 

Podgórski, D. (2015). Measuring operational performance of OSH management system – A demonstration of AHP-

based selection of leading key performance indicators. Safety Science, 73, 146–166. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.11.018 

Qattawi, A., & Chalil Madathil, S. (2019). Assembly line design using a hybrid approach of lean manufacturing and 

balancing models. Production and Manufacturing Research, 7(1), 125–142. 

https://doi.org/10.1080/21693277.2019.1604274 

Rakesh, V., & Adil, G. K. (2015). Layout optimization of a three dimensional order picking warehouse. IFAC-

PapersOnLine, 48(3), 1155–1160. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.240 

 



47 

 

Rao, R. V., & Singh, D. (2012). Weighted euclidean distance based approach as a multiple attribute decision making 

method for plant or facility layout design selection. International Journal of Industrial Engineering 

Computations, 3(3), 365–382. https://doi.org/10.5267/j.ijiec.2012.01.003 

Rother, M., & Shook, J. (1999). Learning to see: Value stream mapping to create value and eliminate muda. Lean 

Enterprise Institute. 

SAP SE. (n.d.). Retrieved June 3, 2020, from SAP website: https://www.sap.com/corporate/en/company.html 

Suhardi, B., Anisa, N., & Laksono, P. W. (2019). Minimizing waste using lean manufacturing and ECRS principle 

in Indonesian furniture industry. Cogent Engineering, 6(1), 1–13. 

https://doi.org/10.1080/23311916.2019.1567019 

Tony Arnold, J. R., Chapman, S. N., & Clive, L. M. (2008). Introduction to materials management. 

https://doi.org/10.1017/mdh.2014.75 

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean thinking: banish waste and create wealth in your corporation. Journal 

of the Operational Research Society, 48(11), 1148–1148. https://doi.org/10.1038/sj.jors.2600967 

Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). The machine that changed the world. Free Press. 

Xia, W., & Sun, J. (2013). Simulation guided value stream mapping and lean improvement: A case study of a 

tubular machining facility. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(2), 456–476. 

https://doi.org/doi:10.3926/jiem.532 

Yin, R. K. (2016). Qualitative research from start to finish (Second edi). New York: The Guilford Press. 

Yin, Y., Stecke, K. E., & Li, D. (2018). The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. 

International Journal of Production Research, 56(1-2), 848–861. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1403664 

  



48 

 

 



49 

 

Anexos 

Anexo I – Simbologia do VSM 
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Programação visual 
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Movimentação de materiais terminados para o cliente 

Fluxo eletrónico de informação 
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Fornecedor 
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Anexo II – Plano de ações 

 
Luís Esteves – CEO 

Pedro Amorim – responsável de produção (sistema push, turno 8h-17h) 

Ricardo Silva – responsável de produção (turno 16h-24h) 

Tiago Pinho – diretor industrial  

Check

Causa Melhoria Ação Autor
Responsável 

operacional
Data início Data fim Prioridade Estado Data início Data fim Verificação Data início Data fim

Definir quantidade a 

receber

Tiago Pinho +

Pedro Amorim
16/09/2019 27/09/2019 1 Concluído 30/09/2019 11/10/2019

Quantidade 

recebida
- -

Acordar e adaptar a 

quantidade a receber, 

conjuntamente com AFL

Tiago Pinho + AFL 30/09/2019 25/10/2019 1 Concluído 11/11/2019 20/11/2019
Quantidade 

recebida
- -

Aumento da 

produção das 

brocas inteligentes

Desenvolver a operação 

das brocas inteligentes
Luís Esteves

Tiago Pinho + 

empresa de fabrico 

das brocas

07/01/2020 29/03/2019 1 A decorrer 11/03/2020 -
Quantidade 

produzida
- -

Medir a evolução da 

humidade, durante o 

inverno

Vasco Fontes 26/11/2019 13/12/2019 1 Concluído 10/01/2020 24/01/2020
Medições 

realizadas
out/2020 nov/2020

Adaptar o tempo de 

estabilização da humidade, 

às condições do inverno

Rabaneação 06/01/2020 - 1 Concluído 03/02/2020 - Tempo nov/2020 -

Medir a evolução da 

humidade, durante o verão
Vasco Fontes 27/04/2020 08/05/2020 1

Não 

realizado
- -

Medições 

realizadas
ago/2020 ago/2020

Adaptar o tempo de 

estabilização da humidade, 

às condições do verão

Rabaneação 11/05/2020 - 1
Não 

realizado
- - Tempo set/2020 -

Definir as janelas 

temporais, conjuntamente 

com AFL

Tiago Pinho + AFL 18/11/2019 20/12/2019 1 Concluído 02/12/2019 31/01/2020
Definição das 

janelas
- -

Formar os fogueiros, no 

turno do dia
Vasco Fontes 07/01/2020 31/01/2020 1 A decorrer 13/02/2020 31/03/2020 Aprendizagem - -

Formar os fogueiros, no 

turno da noite
Vasco Fontes 16/03/2020 31/03/2020 2

Não 

realizado
- - Aprendizagem - -

Acompanhar o trabalho 

dos fogueiros
Ricardo Silva 03/02/2020 28/02/2020 3

Não 

realizado
- -

Qualidade do 

trabalho
- -

Implementar as janelas 

temporais
Fogueiros 03/02/2020 - 1

Não 

realizado
- -

 Autonomia e 

qualidade do 

trabalho

- -

Definir o layout

Vasco Fontes + 

Pedro Amorim + 

Tiago Pinho

04/02/2020 28/02/2020 1 Concluído 04/02/2020 28/02/2020
Cumprimento 

do FIFO
- -

Definir artigo/box Vasco Fontes 07/04/2020 24/04/2020 3 Concluído 03/03/2020 13/03/2020
Definição de 

artigo/box
jul/2020 ago/2020

Adaptar o layout

Vasco Fontes + 

Pedro Amorim + 

Receção MP

03/03/2020 - 1
Não 

realizado
- -

Respeito do 

layout  e 

artigo/box

- -

Não cumprimento 

do FIFO

Plano de Ações

Inexistência de 

dados concretos, 

sobre o tempo 

necessário para a 

humidade da 

cortiça estabilizar

Indisponibilidade 

da cortiça, quando 

esta chegada à UI

Existência de 

stocks  inicial e 

intermédios

Redução do tempo 

de estabilização da 

humidade da 

cortiça, após a sua 

humidificação

Normalização 

logística entre 

Amorim Cork e 

Amorim Florestal

Alteração do 

layout  do estaleiro 

de matéria-prima

Diminuição da 

quantidade de MP 

recebida

ActDoPlan

Vasco Fontes

Tiago Pinho

Tiago Pinho

Vasco Fontes
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Anexo III – Dados do estudo do tempo de estabilização da humidade da cortiça 

Etiqueta Artigo Estado Data Hora Humidade Data Hora Data Hora Consumo Humidade

I0014011102 12/14 5º 6º Cozedura 10/01/2020 08:50:00 12% 10/01/2020 16:30:00 13/01/2020 09:58:00 73h10 7h40

I0014086080 15/20 5º 6º Vaporização 13/01/2020 14:25:00 11% 14/01/2020 08:50:00 14/01/2020 19:24:00 29h 18h25

I0014085707 15/20 5º 6º Vaporização 13/01/2020 14:17:00 11% 14/01/2020 08:50:00 14/01/2020 11:28:00 21h 18h35

I0014086154 13/15 1º 4º Vaporização 13/01/2020 14:25:00 10% 14/01/2020 09:00:00 14/01/2020 09:55:00 19h30 18h35

I0014085778 13/15 1º 4º Vaporização 13/01/2020 14:18:00 10% 14/01/2020 09:00:00 15/01/2020 01:22:00 35h 18h40

I0014085850 13/15 1º 4º Vaporização 13/01/2020 14:19:00 11% 14/01/2020 09:00:00 14/01/2020 23:38:00 33h 18h40

I0014103685 12/14 5º 6º Vaporização 13/01/2020 21:35:00 12% 14/01/2020 09:10:00 14/01/2020 09:33:00 12h 11h45

I0014121991 12/14 5º 6º Cozedura 14/01/2020 08:35:00 15% 14/01/2020 12:00:00 15/01/2020 01:38:00 17h -

I0014157518 12/14 5º 6º Cozedura 14/01/2020 20:52:00 14% 15/01/2020 08:35:00 15/01/2020 09:53:00 13h -

I0014153866 12/14 5º 6º Cozedura 14/01/2020 18:49:00 14% 15/01/2020 08:35:00 15/01/2020 11:05:00 16h15 -

I0014153795 12/14 5º 6º Cozedura 14/01/2020 18:48:00 12% 15/01/2020 11:45:00 15/01/2020 12:52:00 18h 17h

I0014157324 13/15 5º 6º Vaporização 14/01/2020 20:47:00 11% 15/01/2020 08:25:00 16/01/2020 05:56:00 33h 11h40

I0014157295 13/15 5º 6º Vaporização 14/01/2020 20:45:00 12% 15/01/2020 08:25:00 16/01/2020 02:02:00 29h 11h40

I0014157710 13/15 5º 6º Vaporização 14/01/2020 20:57:00 12% 15/01/2020 10:32:00 15/01/2020 17:43:00 21h 13h30

I0014147260 18/24 1º 6º Vaporização 14/01/2020 16:17:00 11% 15/01/2020 08:30:00 15/01/2020 09:26:00 17h 15h45

I0014143190 13/15 1º 4º Vaporização 14/01/2020 15:02:00 11% 15/01/2020 08:30:00 16/01/2020 00:54:00 34h 17h30

I0014179267 12/14 5º 6º Cozedura 15/01/2020 09:32:00 12% 15/01/2020 17:00:00 15/01/2020 21:03:00 11h30 7h30

I0014176610 12/14 5º 6º Cozedura 15/01/2020 08:45:00 14% 15/01/2020 15:05:00 15/01/2020 21:53:00 13h -

I0014176685 12/14 5º 6º Cozedura 15/01/2020 08:46:00 15% 15/01/2020 15:05:00 16/01/2020 00:27:00 15h45 -

I0014210444 12/14 5º 6º Cozedura 15/01/2020 21:38:00 12% 16/01/2020 15:25:00 16/01/2020 15:33:00 18h 17h45

I0014210480 12/14 5º 6º Cozedura 15/01/2020 21:39:00 12% 16/01/2020 10:35:00 16/01/2020 13:08:00 15h30 12h55

I0014176140 15/20 1º 4º CB Vaporização 15/01/2020 08:36:00 12% 15/01/2020 17:00:00 15/01/2020 21:03:00 12h30 8h25

I0014176450 15/20 1º 4º CB Vaporização 15/01/2020 08:42:00 13% 15/01/2020 15:00:00 15/01/2020 22:30:00 13h45 -

I0014193379 12/14 1º 4º Vaporização 15/01/2020 14:55:00 12% 16/01/2020 10:30:00 16/01/2020 10:50:00 20h 19h35

I0014213044 13/15 5º 6º Vaporização 15/01/2020 23:04:00 12% 16/01/2020 15:15:00 17/01/2020 11:24:00 36h30 16h10

I0014212085 13/15 1º 4º Vaporização 15/01/2020 22:34:00 12% 16/01/2020 10:30:00 17/01/2020 13:20:00 39h 11h55

I0014212054 13/15 1º 4º Vaporização 15/01/2020 22:34:00 12% 16/01/2020 10:30:00 16/01/2020 11:37:00 13h 11h55

I0014262930 12/14 5º 6º Cozedura 16/01/2020 22:35:00 15% 17/01/2020 08:30:00 17/01/2020 14:22:00 15h45 -

I0014262942 12/14 5º 6º Cozedura 16/01/2020 22:36:00 14% 17/01/2020 08:35:00 17/01/2020 14:06:00 15h30 -

I0014216083 13/15 5º 6º Vaporização 16/01/2020 01:04:00 12% 16/01/2020 16:25:00 17/01/2020 16:08:00 39h 15h20

I0014247421 12/14 1º 4º Vaporização 16/01/2020 15:37:00 12% 17/01/2020 08:25:00 17/01/2020 21:16:00 29h30 16h50

I0014267381 12/14 5º 6º Cozedura 17/01/2020 01:21:00 15% 17/01/2020 08:30:00 17/01/2020 10:59:00 9h40 -

I0014264636 12/14 5º 6º Cozedura 17/01/2020 23:46:00 15% 17/01/2020 08:30:00 17/01/2020 11:08:00 11h20 -

I0014282116 13/15 5º 6º Vaporização 17/01/2020 09:38:00 11% 17/01/2020 16:45:00 18/01/2020 05:28:00 20h 7h05

I0014282274 13/15 5º 6º Vaporização 17/01/2020 09:42:00 12% 17/01/2020 16:45:00 18/01/2020 02:16:00 16h30 7h

I0014283245 13/15 5º 6º Vaporização 17/01/2020 10:06:00 12% 17/01/2020 16:50:00 18/01/2020 13:52:00 28h 6h45

I0014332133 12/14 5º 6º Vaporização 20/01/2020 14:26:00 12% 21/01/2020 08:05:00 21/01/2020 13:36:00 23h 17h30

I0014365965 12/14 1º 4º Vaporização 21/01/2020 14:32:00 15% 21/01/2020 16:45:00 22/01/2020 07:38:00 17h05 -

I0014365833 12/14 1º 4º Vaporização 21/01/2020 14:30:00 15% 21/01/2020 16:45:00 22/01/2020 05:29:00 15h -

I0014366071 13/15 1º 4º Vaporização 21/01/2020 14:35:00 15% 21/01/2020 16:50:00 22/01/2020 06:05:00 15h30 -

I0014381187 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 21:10:00 12% 22/01/2020 08:45:00 22/01/2020 12:42:00 15h30 11h35

I0014381979 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 21:31:00 12% 22/01/2020 08:50:00 23/01/2020 06:46:00 33h 11h20

I0014381904 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 21:31:00 12% 22/01/2020 08:50:00 23/01/2020 03:13:00 29h30 11h20

I0014374424 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 17:35:00 11% 22/01/2020 08:50:00 23/01/2020 10:04:00 30h30 15h15

I0014373531 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 17:09:00 11% 22/01/2020 08:55:00 23/01/2020 07:18:00 38h 15h45

I0014375780 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 18:21:00 12% 22/01/2020 08:55:00 23/01/2020 13:51:00 43h30 14h35

I0014375793 13/15 5º 6º Vaporização 21/01/2020 18:22:00 12% 22/01/2020 08:55:00 23/01/2020 13:25:00 43h 14h30

I0014370803 15/20 5º 6º Vaporização 21/01/2020 16:15:00 12% 22/01/2020 09:00:00 23/01/2020 09:13:00 41h 16h45

I0014370839 15/20 5º 6º Vaporização 21/01/2020 16:17:00 11% 22/01/2020 09:00:00 22/01/2020 09:17:00 17h 16h45

I0014370619 15/20 5º 6º Vaporização 21/01/2020 16:13:00 12% 22/01/2020 09:00:00 22/01/2020 14:04:00 22h 16h45

I0014384177 12/14 5º 6º Vaporização 21/01/2020 22:56:00 10% 22/01/2020 09:05:00 22/01/2020 14:04:00 15h 10h10

I0014384139 12/14 5º 6º Vaporização 21/01/2020 22:54:00 11% 22/01/2020 11:55:00 22/01/2020 12:29:00 13h30 13h

I0014401592 12/14 1º 4º CB Vaporização 22/01/2020 09:27:00 12% 22/01/2020 16:30:00 23/01/2020 06:41:00 21h 7h

I0014401484 12/14 1º 4º CB Vaporização 22/01/2020 09:25:00 12% 22/01/2020 16:30:00 23/01/2020 22:17:00 37h 7h05

I0014401422 12/14 1º 4º CB Vaporização 22/01/2020 09:24:00 12% 22/01/2020 16:30:00 23/01/2020 21:19:00 36h 7h05

I0014404641 15/20 5º 6º Vaporização 22/01/2020 10:34:00 15% 22/01/2020 14:25:00 22/01/2020 23:05:00 12h30 -

I0014398805 12/14 5º 6º Vaporização 22/01/2020 08:29:00 12% 22/01/2020 15:40:00 24/01/2020 02:00:00 41h30 7h10

I0014412296 12/14 5º 6º Vaporização 22/01/2020 13:16:00 15% 22/01/2020 15:35:00 22/01/2020 21:14:00 8h -

I0014412370 12/14 5º 6º Vaporização 22/01/2020 13:17:00 15% 22/01/2020 15:35:00 23/01/2020 03:27:00 14h15 -

I0014434020 12/14 1º 4º Vaporização 22/01/2020 22:08:00 10% 23/01/2020 08:45:00 23/01/2020 21:03:00 23h 10h35

I0014423696 12/14 1º 4º Vaporização 22/01/2020 17:06:00 12% 23/01/2020 08:45:00 23/01/2020 13:35:00 20h30 15h30

I0014421578 13/15 1º 4º Vaporização 22/01/2020 16:24:00 12% 23/01/2020 08:45:00 23/01/2020 22:20:00 30h 16h20

I0014452499 13/15 1º 4º CB Vaporização 23/01/2020 09:22:00 12% 23/01/2020 15:55:00 24/01/2020 02:59:00 17h30 6h30

I0014451657 13/15 1º 4º CB Vaporização 23/01/2020 09:08:00 12% 23/01/2020 15:55:00 24/01/2020 06:22:00 21h 6h45

I0014454486 18/24 1º 6º Vaporização 23/01/2020 10:09:00 15% 23/01/2020 15:55:00 23/01/2020 20:32:00 10h20 -

I0014454626 18/24 1º 6º Vaporização 23/01/2020 10:11:00 15% 23/01/2020 15:55:00 24/01/2020 00:48:00 14h30 -

I0014454411 18/24 1º 6º Vaporização 23/01/2020 10:08:00 12% 23/01/2020 16:50:00 23/01/2020 22:06:00 12h 6h40

I0014454822 18/24 1º 6º Vaporização 23/01/2020 10:14:00 12% 23/01/2020 16:50:00 24/01/2020 01:32:00 15h 6h35

I0014466829 13/15 1º 4º CB Vaporização 23/01/2020 14:43:00 15% 23/01/2020 16:50:00 24/01/2020 03:33:00 12h45 -

I0014469007 13/15 1º 4º CB Vaporização 23/01/2020 15:23:00 15% 23/01/2020 16:50:00 24/01/2020 05:50:00 14h25 -

I0014484378 13/15 5º 6º Vaporização 23/01/2020 22:45:00 12% 24/01/2020 08:50:00 24/01/2020 18:45:00 20h 10h05

I0014484387 13/15 5º 6º Vaporização 23/01/2020 22:26:00 12% 24/01/2020 08:55:00 24/01/2020 14:50:00 16h30 10h30

I0014484361 13/15 5º 6º Vaporização 23/01/2020 22:24:00 12% 24/01/2020 08:55:00 24/01/2020 17:33:00 19h 10h30

I0014483156 15/20 1º 4º Vaporização 23/01/2020 21:46:00 11% 24/01/2020 08:55:00 24/01/2020 09:12:00 11h30 11h10

I0014488091 13/15 5º 6º Vaporização 24/01/2020 00:45:00 12% 24/01/2020 11:45:00 24/01/2020 13:51:00 13h 11h

Tempo, após 

humidificação
Humidificação Controlo ConsumoPalete
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Anexo IV – Calendarização das sessões de formação aos fogueiros 
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 Anexo V – Norma de receção de MP 

Sequência

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nos lados da palete:

Escrever o nº da palete (1) e a letra correspondente ao calibre (2) 

Nas frentes da palete:

Escrever o nº da palete (1), a letra correspondente ao calibre (2) e o calibre 

(3)

Retirar 1 amostra, por palete, para análise de humidade. Escrever na saca o 

nº da palete (1) e a letra correspondente ao calibre (2)

(NOTA: 1 camião/dia tem que ser recolhidas 2 amostras, para humidade e 

TCA)

Pesar palete e registar peso na folha das pesagens

Arrumar palete no local destinado ao calibre da palete

Descrição da Operação

Descarregar camião

Colocar placa em cada palete

Colar etiqueta na placa identificadora de cada palete

Verificar se o que está na guia de transporte corresponde às paletes 

rececionadas e registar na folha das pesagens (na imagem): 

(1) Data

(2) Nº da guia de transporte 

(3) Nº da palete 

(4) Calibre

(5) Origem

Dar entrada das paletes em SAP, de acordo, com a norma "Entrada de 

Cortiça, em SAP"

Preencher o ficheiro das humidades com o nº da guia de transporte, o peso 

da A&I e indicar se é palete de risco

Repetir os passos 7 e 8 para as restantes paletes

NORMA - Receção de cortiça 

X.bb.aaa.00/Rev        Unidade Industrial AI - Lamas Setor/ Máquina Receção MP

1

5

4

2

3

1

2

3

1

2

1
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Anexo VI – Norma de entrada da MP, em SAP (1/2) 

 

Sequência

1

2

3

4

5

6

Entrar no menu “ZMM_RECEPTION – Cockpit de receção”

Colar em “Doc. Compra” (1). No “Tipo Documento” selecionar “ID 

Recebimento” (2). Premir Enter. Após a atualização do dados, carregar em 

“Trf. Documento” (3)

Descrição da Operação

Entrar no menu “VL06O – Monitor de entregas”

Carregar em “Somente recebimentos” (1). Carregar em “para a EM” (2)

Apagar as datas (1). Preencher “ID ext.fornecimento” com o número da guia 

de remessa (2). Carregar em "Executar" (3)

Copiar o nº da entrega (Ctrl + Y → selecionar → copiar) (1). Carregar em 

“Janela GUI Nova” (2)

NORMA - Entrada de Cortiça, em SAP

X.bb.aaa.00/Rev        Unidade Industrial AI - Lamas Setor/ Máquina Receção MP

1

2

1

2

3

1
2

1

2

3
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Anexo VI – Norma de entrada da MP, em SAP (2/2) 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Na coluna “Depósito” preencher, todas as linhas, com “LA07” (1). Carregar em 

“Registar Documento” (2)

Na pistola, fazer login (username  e password )

Preencher “Depósito” com “LA01” e “Recurso” com “prancha”. Premir Enter

Imprimir etiquetas MES (1)

Em "Menu" escrever “1” e premir Enter

Em "Menu" escrever “3” e premir Enter

Na linha "Depósito até", pistolar código de barras “LA17” 

Na linha "Produto", pistolar QR Code da palete

Verificar que os dados estão corretos e carregar F1 (botão azul + 1), para 

confirmar

Repetir os passos 12, 13 e 14 para as restantes paletes

1

2

1

3

1



56 

 

Anexo VII – Planta do estaleiro de matéria-prima 
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Anexo VIII – Informações complementares à análise ABC 
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Anexo IX – Quantidade de boxes destinadas a cada artigo de cortiça 

 


