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resumo

A evolução tecnológica, a globalização e a mudança de comportamento por
parte dos consumidores são fatores que nos dias de hoje aumentam a
competitividade entre empresas. Com a exigência do mercado para que sejam
desenvolvidas estratégias para conquistar e manter clientes o mundo
empresarial viu-se confrontado com a dificuldade de uma eficiente integração
da informação no seu seio. Posto isto, abriu-se uma nova dimensão entre a
tecnologia e informação, resultando na adoção dos sistemas de Enterprise
Resource Planning (ERP).
O presente trabalho, desenvolvido em contexto fabril na Unidade Industrial do
Grupo Amorim, Amorim Distribuição, emergiu precisamente na implementação
de um novo sistema de informação.
O objetivo deste trabalho passa por apoiar a implementação de um sistema de
informação e perceber a sua importância para as organizações, identificando
os benefícios obtidos ao recorrer a esta solução. Pretende-se ainda analisar as
dificuldades que podem surgir durante o processo e apontar diferentes formas
de as superar.
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abstract

Technological evolution, globalization and changing consumer behavior are
factors that increase competitiveness among companies nowadays. With the
market’s demand to develop strategies to conquer and maintain clients, the
business world has been confronted with the difficulty of an efficient integration
of information within it. Therefore, a new dimension has opened up between
technology and information, resulting in the adoption of Enterprise Resource
Planning (ERP) systems.
This work carried out in the manufacturing context of the Amorim Group
Industrial Unit, Amorim Distribuição, emerged precisely in the implementation
of a new information system.
The objective of this report is to support the implementation of an information
system and to realize its importance for organizations, identifying the benefits
obtained by using this solution. It also aims to analyze the difficulties that may
arise during the process and point out different ways to overcome them.
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1. Introdução
O presente relatório tem como propósito apresentar as atividades desenvolvidas numa
unidade Industrial pertencente ao grupo Amorim, no âmbito da conclusão do Mestrado
Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade de Aveiro.

1.1.

Motivação

O Grupo Amorim e a indústria corticeira têm registado um largo crescimento ao longo das
últimas décadas. Um mercado assente numa larga concorrência industrial aliada a uma
maior exigência por parte do consumidor fizeram surgir a necessidade de a empresa
alterar o seu sistema de informação.
Com uma maior exigência por parte do cliente, cedo se percebeu que era necessário
automatizar os processos centrais, aumentando a eficiência operacional e reduzindo os
erros, era necessário um melhoramento do fluxo de informação entre os departamentos
para permitir uma melhor tomada de decisão.
O SAP permite estes melhoramentos, permitindo também um aumento da eficiência das
respostas dadas em tempo real.
Com isto, a empresa percebeu que com este novo sistema de informação seria capaz de
responder às mudanças dos mercados e às exigências do consumidor.

1.2.

Contextualização do trabalho e objetivo

Hoje em dia deparamo-nos com um mercado muito competitivo o que leva as empresas a
terem necessidade de aumentar a flexibilidade e a rapidez das tomadas de decisão.
A globalização, a evolução da tecnologia, o crescimento de mercado e a mudança do
comportamento

dos

consumidores

estão

entre

os

fatores

que

aumentam

significativamente a competitividade das empresas.
Assim sendo, as empresas sentem-se obrigadas a desenvolver estratégias competitivas
fortes, como é o caso da implementação ou substituição de sistemas de informação, com
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o objetivo de manter a vantagem competitiva sobre os concorrentes e melhorar os seus
resultados.
Os sistemas ERP são uns dos principais tipos de sistemas de informação. Estes consistem
numa solução de um sistema de software integrado que pode abranger todos os
processos de negócio, permitindo assim, que a empresa obtenha uma visão abrangente
do seu negócio (Ehie & Madsen, 2005).
Desta forma, a empresa fica mais apta a responder às oportunidades de mercado,
obtendo uma maior flexibilização das configurações dos produtos, aumento das relações
na cadeia de abastecimento e redução do inventário (Bingi, Sharma, & Godla, 1999).
Atualmente, todas as empresas que tenham o objetivo de estar no mesmo nível em
termos de gestão de recursos, monitorização do desempenho e de competitividade,
devem implementar uma total integração do seu sistema de informação no seio da
organização e para isso o caminho a seguir é a adoção de um ERP.
Assim sendo, e não querendo perder a sua vantagem competitiva nem a sua posição de
liderança de mercado, o Grupo Amorim decidiu proceder à implementação de um novo
sistema de informação, em algumas unidades industriais, entre elas a Amorim
Distribuição.
Na sequência da decisão da organização, o principal objetivo deste estágio passa por dar
apoio na implementação do novo sistema de informação, o SAP.

1.3.

Metodologia

Inicialmente, para a realização deste projeto, foi feito um estudo em relação ao produto
SAP que foi adquirido por parte do Grupo Amorim, o estudo incidiu nas vantagens do
novo produto. Foi também realizada uma pesquisa, com a ajuda de manuais, com o
objetivo de perceber o funcionamento do novo produto e aprofundar o conhecimento
sobre o mesmo.
Além do trabalho já mencionado, foi também feito um estudo sobre as diferenças
existentes entre os dois sistemas, o sistema antigo AS400 e o sistema a ser implementado
o SAP, para perceber de que forma seria possível tirar melhor partido do novo sistema e
perceber as mudanças provocadas por esta alteração.
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Após o estudo foram feitas diversas sessões de formação sobre o novo sistema de
informação. Quanto à revisão de literatura, será realizada com base em livros, artigos
científicos, entre outros permitindo assim o desenvolvimento e aprofundamento do tema
em questão.

1.4.

Conteúdo e organização do relatório

O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos principais subdivididos em
vários tópicos para uma melhor sistematização do trabalho desenvolvido ao longo do
estágio, sendo este composto por:
1. Introdução - neste capítulo é feita uma introdução ao tema em estudo, são
apresentadas as motivações e a contextualização do trabalho. É também
apresentada a metodologia que serviu de base ao estudo desenvolvido.
2. Fundamentos teóricos - com base em literatura relevante, é efetuado um
estado da arte dos temas que vão sendo abordados na parte prática do
trabalho.
3. Apresentação da empresa - breve apresentação da empresa onde foi
desenvolvido o estudo. Para além disso, é também descrito neste capítulo todas
as etapas do processo produtivo que existem na Unidade Industrial onde foi
realizado o trabalho.
4. Estudo de Caso – Neste capítulo são apresentadas e descritas as atividades
realizadas durante o estágio. Inicialmente será feita uma contextualização e
depois será feita uma descrição das atividades realizadas e do apoio prestado.
5. Conclusão – Neste último capítulo é apresentada uma análise critica e reflexiva
do estágio, apresentando também as principais ilações a retirar sobre o trabalho
efetuado.
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2. Fundamentos teóricos
O presente capítulo reporta um conjunto de conceitos teóricos que serviram de base ao
estudo a desenvolver no presente relatório.

2.1.

Sistemas de informação

Os SI assumem-se como peças fundamentais para o sucesso das atividades das
organizações, uma vez que, para além de sustentarem as suas atividades, ainda permitem
fazer uma gestão mais adequada destes organismos, auxiliando os processos de tomada
de decisão (Bessa, Branco, Costa, Martins, & Goncalves, 2016). O objetivo dos sistemas de
informação é perceber e analisar o impacto que as tecnologias de informação têm sobre
os processos da empresa.
Um sistema de informação consiste em cinco componentes, são eles:
• Hardware
• Software
• Dados
• Processos
• Pessoas
De acordo com (Varajão, 2018) os sistemas de informação são críticos para o
desenvolvimento de qualquer organização humana. Envolvem processos, pessoas,
tecnologia de informação e outros recursos que facilitam a aquisição, processamento e
transmissão de dados e informação numa organização.
Nos dias de hoje, os sistemas de informação são complexos e têm uma elevada
diversidade, mas ainda assim é possível identificar um conjunto de funcionalidades
comuns aos mais diversos sistemas, tais como:
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• Recolha de dados – conjunto de tarefas que incorpora novos dados no sistema
que permite refletir as modificações na situação da empresa.
• Organização e armazenamento de dados – necessidade de guardar os dados de
forma organizada para poderem ser localizados com facilidade e rapidez.
• Processamento de dados – qualquer tipo de operação, alteração ou combinação
efetuada para produzir resultados mais uteis do que os dados em bruto.
• Distribuição de informação – após o processamento dos dados estes são
registados e distribuídos a quem deles necessite.
• Utilização da informação – a utilização da informação em contexto adequado é
que permite a extração de conclusões para a tomada de decisões ou para a
melhoria da gestão.
Nos dias que correm existem diferentes tipos de informação, assim como existem
diferentes tipos de sistema de informação. Cada tipo de sistema tem especificidades e
particularidades, sendo direcionado para um determinado tipo de informação. Os
principais tipos de sistema de informação são os seguintes:
• ERP – Enterprise Resource Planning (Planeamento de recursos da empresa)
• CRM – Customer Relationship Management (Gestão do relacionamento com os
clientes)
• SCM – Supply Chain Management (Gestão da cadeia de abastecimento)
• SIG – Sistemas de Informação de Gestão.
Para o desenvolvimento de um sistema de informação, é necessário definir os requisitos
do sistema, o que exige que os profissionais que os desenvolvem entendam os processos
de negócio em questão.
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2.2.

Modelação dos Processos de Negócio – BPM

Business Process Management (BPM) é uma prática organizacional que pretende o
alinhamento dos processos de negócio com necessidades do cliente e objetivos
estratégicos, impondo uma alteração na organização de uma orientação funcional para
uma orientação a processos.
O BPM pode ser descrito como, um conjunto de atividades relacionadas e estruturadas,
realizadas por uma ou mais organizações para perseguir algum objetivo específico
(Corradini, Fornari, Polini, Re, & Tiezzi, 2018). Geralmente, e para ser fácil de visualizar, é
ilustrado com atividades e eventos associados aos fluxos (Kocbek, Jošt, Heričko, &
Polančič, 2015).
O BPM permite que a organização seja vista como uma série de processos funcionais
conectados entre si, permitindo assim a concretização dos seus produtos ou serviços.
Segundo (Awadid, 2017) o BPM permite a análise, identificação e especificação dos
processos de negócio.
Com o auxílio das tecnologias da informação, o BPM mostra como as pessoas trabalham e
interagem entre si e com os sistemas da organização, ajudando-as assim a gerir atividades
e prazos. À medida que acresce o número de pessoas envolvidas, os problemas de
comunicação no processo de negócio das organizações aumentam. O BPM, tenta agilizar
e simplificar essa comunicação.
As técnicas de modelação dos processos de negócio são usadas para automatizar e
organizar processos de negócio com o objetivo de reduzir tempo e custo e aumentar a
produtividade, mas apesar dos muitos métodos e ferramentas disponíveis, ainda há
lacunas numa abordagem mais geral (Kalogeraki, Theocharis, Apostolou, Tsihrintzis, &
Panayiotopoulos, 2014).
Além disso, o BPM precisa de estar alinhado com o conceito de standardização de
processos e linguagem.
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2.3.

BPMN

Tal como foi dito, o BPM precisa de estar alinhado com o conceito de standardização de
processos e linguagem, e como tal uma consequência dessa standardização da linguagem
foi o surgimento do BPMN (Business Process Model and Notation).
O BPMN surgiu em 2004, inspirado no diagrama de atividades da linguagem UML (Chinosi
& Trombetta, 2012).
De acordo com (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013), representar um processo
com uma “linguagem de modelação que seja compreensível por todos os stakeholders,
existirá menos espaço para mal entendidos”.
Atualmente é uma das linguagens mais usadas para a modelação de processos, pois,
utiliza diagramas para a representação dos processos e para a compreensão por parte de
toda a gente envolvida na organização.
Segundo (Corradini et al., 2018) o sucesso do BPMN é devido à sua versatilidade e
capacidade de representar os processos de negócio para diferentes fins.
Para (Kherbash & Mocan, 2015) uma característica muito interessante do BPMN é a
possibilidade de modelar colaborações envolvendo organizações diferentes, através da
troca de mensagens e cooperando para alcançar um objetivo comum.
Embora esta ferramenta tenha em consideração o fator tempo, é possível associar a cada
tarefa um atributo temporal, especificando o tempo das tarefas e fluxos (duração). No
entanto não há referência a uma linha temporal para uma melhor visualização de duração
do processo, ao longo da sua construção (Durán, Rocha, & Salaün, 2018).
Por vezes, os próprios processos de negócio podem ser muito complexos para que se
consiga modelar de uma forma simples, o que coloca algumas limitações ao BPMN.
A versão 2.0 do BPMN foi lançada e publicada em 2011 pela OMG (Object Management
Group), versão que ainda hoje é utilizada como standard na representação gráfica dos
processos de negócio. Esta versão foi a versão utilizada neste relatório como será
percetível mais à frente.
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2.4.

SAP

A SAP – Software Applications and Products – é uma das maiores empresas fornecedoras
de sistemas ERP do mundo. A organização foi criada em 1972, na Alemanha.
Este sistema, criado por cinco ex-funcionários da IBM, tinham a missão de criar um
sistema de gestão integrado com a capacidade de processar dados em tempo real.
Esta empresa desenvolveu o conceito original de ERP para que houvesse uma solução
única totalmente integrada e capaz de automatizar todos os processos de uma empresa.
Nos dias de hoje, a SAP é líder mundial no fornecimento de software de gestão de
recursos empresariais, com uma ampla variedade de ofertas de serviços que permitem
aumentar a qualidade e a eficácia dos processos de negócios, administração, lojas ou
serviços online.

2.4.1. Módulos SAP
O sistema SAP procura contemplar a empresa como um todo, dividindo módulos, onde
cada módulo corresponde a uma área específica. Este é um sistema que resulta da
composição de um ou mais módulos.

Figura 1 - Áreas do SAP
Retirado de: <https://abaco.academy/blog/sap/descobre-ja-o-que-e-sap/> Acesso em Abril, 2020
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Através da figura 1, podemos verificar as várias áreas existentes no SAP que se traduzem
nos seguintes módulos:
§ SAP WM – Warehouse Management (Armazenamento)
§ SAP MM – Material Management (Gestão de Materiais)
§ SAP FI – Financial Accounting (Contabilidade Financeira)
§ SAP SD – Sales and Distribution (Vendas e Distribuição)
§ SAP PS – Project System (Projetos)
§ SAP PP – Production Planning and Control (Planeamento de Produção)
§ SAP PM – Plant Maintenance (Planeamento da Manutenção)
§ SAP QM – Quality Management (Administração de Qualidade)
§ SAP HR – Human Resources (Recursos Humanos)
No modulo MM, o módulo de Gestão de Materiais, são controladas todas as fases
relativas à administração de compras, planeamento e controlo de materiais. Este módulo
destina-se também a apoiar a manutenção de stocks.
Em relação ao módulo do Planeamento de Produção, este tem como funcionalidade
ajudar no planeamento, controlo das atividades, criação de ordens de produção entre
outros.
No módulo SD, são controlados os fluxos desde a saída de mercadoria, transporte e prévenda, ou seja, gere a parte das compras e distribuição da empresa.
Já o módulo FI, fica a cargo de todos os processos contabilísticos e financeiros e conta
com ferramentas que armazenam dados e fazem planeamentos associados às contas a
pagar e a receber, às taxas e pagamentos bancários.
O módulo SAP HR, lida com um setor que está presente em praticamente todas as
empresas, os Recursos Humanos. Este módulo é responsável pelo recrutamento e
seleção, folhas de pagamento, desenvolvimento dos trabalhadores e remunerações.
Em suma, os módulos que foram descritos acima, designam-se como os principais
módulos SAP.
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2.4.2. SAP S/4HANA
A SAP apresenta novas soluções de negócio cada vez mais competitivas. Uma das mais
faladas atualmente é o SAP S/4HANA é um sistema ERP inteligente e integrado que é
executado sobre a base de dados in-memory, SAP HANA. Este foi o produto adquirido
pelo Grupo Amorim.
Esta nova solução é facilmente adotável, por qualquer empresa de qualquer indústria.
Além disso inclui aplicações que permitem o contexto do negócio em tempo real.
Este produto ajuda também na resposta às necessidades específicas do setor, onde está
inserido e permite novos modelos de negócio à medida que o mercado evolui.
Na figura 2 está representada a metodologia da implementação SAP S/4HANA, SAP
Activate.

Figura 2 - Metodologia SAP Activate
Retirado de: <https://www.evolutosolutions.com/as-fases-da-metodologia-sap-activate/> Acesso em
Abril, 2020

A SAP Activate consiste em quatro passos, sendo eles: Prepare (Preparar), Explore
(Explorar), Realize (Realizar) e Deploy (Implementar). Além destes quatro passos, ainda
existem duas fazes que merecem atenção, são elas: a fase preliminar, Discovery
(Descoberta) e a fase Run (Usar) que acontece depois da entrega.

11

2.5.

ERP – Enterprise Resource Planning

O ERP como já foi dito, é um dos principais sistemas de informação.
Este sistema é caracterizado por ser um pacote de software modular que tem como
principal objetivo apoiar a gestão integrada dos processos de negócio subjacentes às
áreas funcionais da empresa. Este sistema permite também à empresa estar integrada
com os seus parceiros de negócio como fornecedores, clientes e prestadores de serviço
entre outros (Akkermans, H. A., P. Bogerd, 2003).
Segundo (Nazemi, Tarokh, & Djavanshir, 2012) estes pacotes de software podem ser
personalizados e adaptados para atender às necessidades de cada organização.
De acordo com (Parry & Graves, 2008) muitas empresas confiam nestes sistemas para as
suas operações diárias, mantendo e adaptando o sistema à medida que crescem.
Já (Poston & Grabski, 2001) consideram que os sistemas ERP são capazes de impulsionar a
tomada de decisão aprimorada, fornecendo a quem toma decisões informações precisas
e oportunas de toda a empresa.
Um ERP de sucesso pode ser a espinha dorsal da inteligência de negócios de uma
organização, oferecendo à gestão uma visão unificada dos seus processos (Motwani,
Subramanian, & Gopalakrishna, 2005).
Muitas empresas que implementam sistemas ERP esforçam-se para reduzir a redundância
e a inconsistência nos dados por meio da criação e manutenção de um banco central de
informações corporativas (Poston & Grabski, 2001).
Posto isto e de acordo com (Mohamed & Mclaren, 2009) a capacidade de integração dos
dados e de processos por parte dos sistemas ERP, são a principal razão do seu sucesso e a
principal razão pela qual são adotadas em muitos setores de atividades.

2.5.1. Implementação de um ERP
O ERP aumenta a produtividade e a eficiência da empresa ao ajudar na partilha de dados
entre os diferentes setores da empresa, mas por outro lado é um investimento que
também pode afetar o desempenho da empresa.
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De acordo com (Lapiedra, Alegre, & Chiva, 2011), os projetos que envolvem ERP têm uma
taxa de falha relativamente alta e sublinham que o sucesso da implementação se deve
principalmente à qualidade dos serviços e consultoria.
A implementação de um ERP caracteriza-se por um processo que necessita de uma
avaliação prudente por parte da organização. Esta implementação caracteriza-se por
quatro fases, como se pode ver na figura 3.

Figura 3 - Fases de implementação de ERP
Fonte: (Souza & Zwicker, 2000)

No processo de implementação além das atividades apresentadas na figura acima, há
ainda algumas que assumem especial relevância durante o processo de implementação,
são elas:
• Mapeamento e otimização dos processos atuais.
• Revisão dos processos do novo sistema.
• Testes e formação.
• Avaliação.
Segundo (Lapiedra et al., 2011) a principal razão para o fracasso na implementação do
ERP é a resistência à mudança por parte dos intervenientes, sejam eles utilizadores,
gestores ou administradores.
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2.6.

MES – Manufacturing Execution Systems

Apesar da muita oferta dos sistemas ERP, existe a necessidade de uma solução cujo foco
seja a parte da produção em vez da informação para a gestão financeira. Assim surgiu o
MES (Manufacturing Execution System), que preenche a falha existente nas tecnologias
de informação entre a produção e gestão empresarial.
O MES é um software que permite obter e analisar dados diretamente do chão de fábrica,
ajudando o gestor industrial a tomar decisões em tempo real.
O MES pode importar dados ERP e integrá-los na produção diária. Usando dados precisos
e em tempo real, o MES produz relatórios sobre as atividades da fábrica.
De acordo com (Hwang, 2006) o MES é um sistema de informações de um processo que
obtém, processa e analisa os materiais, produtos semi-acabados, produtos acabados,
tempo de máquina, custo etc. no local de produção em tempo real e monitoriza o
trabalho em curso.

Figura 4 - Funcionalidades do MES
Fonte: (Rabbani, Ahmad, Baladi, Khan, & Naqvi, 2013)

Na figura 4 podemos ver as funcionalidades do MES que são as seguintes (Rabbani et al.,
2013):
• Execução das ordens de fabrico: de acordo com a programação do sistema
executa ordens de produção.
• Logística: movimentação de produtos nos vários processos.
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• Recolha de dados: é um aspeto importante do MES e permite verificar como está
a correr a operação.
• Gestão de recursos: seleção dos recursos indicados, resultando na atividade
certa para uma determinada OF.
• Planeamento: planeia as operações necessárias para cada atividade.

2.7.

Planeamento e Controlo da Produção

O sistema de Planeamento e Controlo da Produção é essencial para o bom desempenho
de qualquer sistema produtivo. A consequência de não planear ou de fazer um
planeamento deficiente pode trazer grandes prejuízos para as empresas. Sendo assim, é
fundamental para que ambicionem progredir nos mercados onde estão inseridas, que
estas, se preparem o melhor possível para o futuro.
O planeamento é o processo pelo qual a empresa define um caminho a seguir, define
planos e as orientações que lhe permitem atingir objetivos e assim alcançar a sua visão e
cumprir a sua missão. Este processo tem em conta os recursos internos, as capacidades
da organização e as suas qualificações.
De acordo com (Kumar & Suresh, 2008) o Planeamento e Controlo da Produção pode ser
dividido em três fases: Planning Phase, Action Phase, e Control Phase.

Figura 5 - Fases do Planeamento e Controlo da Produção
Fonte: (Kumar & Suresh, 2008)
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Na primeira fase, a Plannig Phase, é feito um exercício de antecipação com a intenção de
perceber como um objetivo pode alcançado ou, uma necessidade cumprida, em
circunstâncias invariavelmente restritivas.
Nesta fase existem duas categorias de planeamento: a Prior Planning, diz respeito ao
planeamento pré-produção e inclui todos os esforços realizados antes do planeamento
ativo, e a Active Planning, contém os módulos do Planeamento ativo.
A Action Phase é a fase onde o trabalhador recebe a indicação para começar a produzir.
A Control Phase tal como a Planning Phase divide-se em dois módulos principais, sendo
eles a Progress Reporting e Corrective Action.
No primeiro módulo são recolhidos dados sobre o que está a acontecer com o trabalho.
No módulo, Corrective Action, um conjunto de tarefas são levadas a cabo com o objetivo
de dar resposta a acontecimentos inesperados.
Em suma, um bom planeamento deve ser acompanhado por todos os responsáveis das
áreas envolvidas nos processos e requer um bom trabalho de equipa.

2.8.

Kanban

O Kanban é um cartão de sinalização que controla os fluxos de produção ou transporte
numa indústria. Desenvolvido por Taiichi Ohno na década de 50, nas linhas de produção
da Toyota, o kanban surgiu como solução para as empresas que tinham a tendência para
produzir mais que o necessário.
O sistema kanban utiliza um sistema de cartões ou indicadores visuais que permite
supervisionar e controlar o processo de fabrico da linha de produção. Este instrumento
serve também para guiar o operador quando este se depara com algum problema
durante a operação (Gross & Mclnnis, 2003).
De acordo com (Gross & Mclnnis, 2003), este sistema caracteriza-se por ser bastante
simples e eficaz, sendo uma ferramenta bastante utilizada para controlar os inventários,
os stocks, a produção e o abastecimento por linhas.
Segundo o mesmo autor mencionado acima, esta metodologia permite substituir o
planeamento diário, sendo possível ao operador programar e controlar a produção diária.
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(Cimorelli, 2005) afirma que a metodologia kanban possui as seguintes vantagens:
• Melhora o fluxo de produção.
• Reduz o inventário.
• Implementação de controlo de produção nos postos de trabalho.
• Previne a sobreprodução.
• Melhora o tempo de resposta na fábrica.
• Cria um planeamento visual mais apelativo.
Os kanbans podem ser divididos em vários tipos de acordo com as necessidades da
organização. Sendo assim os kanbans podem ser divididos em dois tipos:
• Kanban de produção – são utilizados para processos feitos na fábrica em que o
tempo de Setup é nulo. Este tipo de kanban dá instruções aos operadores sobre
cada operação que deve ser levada a cabo em cada processo. Nenhuma operação
é iniciada sem que exista um kanban associado a essa produção a autorizar.
• Kanban de transporte – este kanban é semelhante ao kanban de produção, mas
inclui a origem e destino do produto. Tal como o cartão apresentado
anteriormente, nenhuma atividade de movimentação se inicia sem que haja um
cartão de transporte a autorizar.
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3. Apresentação da Empresa

3.1.

Grupo Amorim

O projeto desenvolvido foi realizado na Amorim & Irmãos, S.A., empresa localizada no
concelho de Santa Maria da Feira, inserida no Grupo Amorim. Esta empresa desenvolve a
sua atividade com base na cortiça. A corticeira Amorim está organizada em cinco
unidades de negócio, nomeadamente as Rolhas, Matérias-primas, Revestimentos,
Aglomerados Compósitos e Isolamentos, operando assim em mais de 100 países em
todos os continentes, sendo líder mundial no setor da cortiça e uma das empresas mais
internacionais no âmbito nacional.
A missão da Amorim traduz-se em “acrescentar valor à cortiça, de forma competitiva,
diferenciada e inovadora, em perfeita harmonia com a Natureza”, conforme citado no seu
site.
Os valores desta empresa são: orgulho, ambição, iniciativa, sobriedade e atitude.
A unidade de negócios de rolhas é líder mundial na produção e fornecimento de rolhas,
oferecendo ao cliente um portfólio variado que cumpre os mais elevados padrões de
desempenho em todos os tipos de vinho, champanhes ou bebidas espirituosas.
A Amorim & Irmãos respeita à unidade de negócio das rolhas, sendo o maior fornecedor e
produtor de rolhas ao nível mundial.
A empresa que teve origem numa pequena fábrica de rolhas de cortiça, em 1870, celebra
este ano 150 anos de existência e de liderança do setor.

3.2.

Matéria prima

A cortiça é a casca do sobreiro, extraído do sobreiro Quercus Suber L., o que significa que
é um tecido vegetal 100% natural. É um material biodegradável, reutilizável e reciclável, e
por isso, seja do ponto de vista social, económico ou ambiental, a cortiça é um dos
materiais mais versáteis do mundo.
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A sua extração é realizada por pessoas altamente especializadas, cuja habilidade é
determinante para a qualidade da extração. Esta é realizada entre os meses de maio e
agosto, seguida de um período de repouso nunca inferior a 6 meses.
A cortiça é uma matéria-prima tão perfeita que ainda nenhum processo industrial ou
tecnológico a conseguiu igualar. Esta apresenta atributos únicos, dos quais se destacam:
• Excelente isolamento térmico e acústico
• Excelente resistência ao fogo e altas temperaturas
• Excelente elasticidade e compressibilidade
• Extremamente leve e flutuante
• Hipoalergénica
• Impermeável a líquidos e gases
• Elevada resistência ao atrito
• Suave ao toque
As florestas de sobreiros, montados de sobro, ocupam uma área superior a 2,2 milhões
de hectares na bacia do Mediterrâneo Ocidental. Desta área total, são extraídas
anualmente 200 mil toneladas de cortiça. Portugal, que possui a maior área de montado
de sobro do mundo, é o maior produtor, sendo responsável por 50% da transformação
mundial.
Em Portugal, onde o sobreiro ocupa aproximadamente um quarto da área florestal do
país, têm sido feitas reflorestações a um ritmo de dez mil hectares por ano, o que
equivale a um crescimento de 4% ao ano.

3.3.

Descrição do produto

A unidade de negócio com mais sucesso na corticeira Amorim é a unidade de negócio das
rolhas. A rolha de cortiça é o produto mais valioso na cadeia de abastecimento desta
corticeira. A rolha atingiu este valor, não só por ser o produto pioneiro da empresa, mas
também pelas características referidas anteriormente que interagem com o vinho,
contribuindo para a sua autenticidade e valor.
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Existe uma grande variedade de rolhas, que passam por processos de transformação
distintos. Cada rolha é classificada pelo nome da família a que pertence, e dentro de
algumas famílias as rolhas podem ser classificadas por classes, segundo critérios visuais já
definidos. As rolhas apresentam também diversos calibres, que corresponde à largura e
comprimento, e diferentes lavações.
Em relação às famílias de rolhas é de salientar as seguintes:
•

Rolha Natural: é a mais conceituada das rolhas, 100% natural, um produto topo
de gama para os melhores vinhos. Embora possa ser utilizada em todos os tipos
de vinho, esta rolha é ideal para vedar vinhos que necessitem de estagiar na
garrafa. A rolha natural responde às expectativas dos melhores vinicultores do
mundo e dos consumidores mais exigentes.

Figura 6 - Rolha Natural

•

Acquamark: é uma rolha natural, objeto de um processo de produção rico em
tecnologia. O seu revestimento é produzido através de um processo estrutural,
por ação de uma solução de base aquosa, que fixa os estratos de cortiça às
paredes da rolha, preenchendo as lenticelas e aumentando ainda mais a
capacidade de vedação do produto e o seu aspeto visual.

Figura 7 – Acquamark
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•

Rolha NDTech: ao topo de gama das rolhas, a Amorim adicionou-lhe ainda mais
valor: A tecnologia NDTech que, a partir de um controlo de qualidade
individual, permite assegurar a primeira rolha de cortiça natural do mundo com
garantia de TCA não detetável.1

Figura 8 - Rolha NDTech

•

Rolha Twin Top: a Twin Top é uma rolha técnica, baseada na tecnologia de
produção da rolha de champanhe. Ideal para vinhos frutados e aconselhada
para vinhos não destinados a um longo período de estágio na garrafa. É
constituída por um disco de cortiça natural em ambos os topos e um corpo
aglomerado.

Figura 9 - Rolha Twin Top

•

Rolha Neutrocork: produto da nova geração das rolhas técnicas, a Neutrocork é
desenvolvida a partir de cortiça natural com o recurso a tecnologia de ponta. É
recomendada para vinhos que apresentam alguma complexidade e de consumo
rápido, até dois anos. A Neutrocork distingue-se pela sua grande estabilidade

1

Teor de TCA libertável igual ou inferior ao limite de quantificação de 0,5 ng/l; Análise realizada de acordo
com a norma ISSO 20752.
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estrutural, resultante de uma composição de micro grânulos de cortiça de
tamanho uniforme, compactados em moldes individuais.

Figura 10 - Rolha Neutrocork

•

Rolha Aglomerada: a rolha aglomerada, constituída por um corpo aglomerado
de cortiça e produtos aglomerantes, é ideal para vinhos de consumo rápido.
Responde na perfeição à necessidade de conciliação entre os fatores preço e
boa performance.

Figura 11 - Rolha Aglomerada

•

Rolha Helix: Helix é a combinação entre uma garrafa de vidro com uma rosca
interior no gargalo e uma rolha de design ergonómico. Oferece uma imagem de
qualidade, preserva a excelência do sabor e os benefícios ambientais
associados a ambos, vidro e cortiça, numa solução inovadora e altamente
funcional.

Figura 12 - Rolha Helix
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3.4.

Organização da Unidade Industrial Amorim Distribuição

A fábrica onde foi realizado este trabalho corresponde à Unidade Industrial Amorim
Distribuição, pertencente à corticeira Amorim. Esta unidade industrial personaliza rolhas
de cortiça de acordo com as especificações dos clientes.
Esta unidade tem uma grande proximidade com os seus fornecedores, as restantes
unidades industriais do grupo, o que confere a esta unidade uma grande vantagem
competitiva.
A fábrica esta subdividida em sete setores produtivos sendo eles: Logística de entrada,
Escolha, Marcação, Laboratório, Tratamento, Embalagem e Expedição. Estes setores
correspondem aos diferentes processos da cadeia produtiva sendo essencial o seu bom
funcionamento e ligação para o sucesso da organização.
O processo produtivo é iniciado através da aquisição de rolhas, que tal como foi dito
antes, são compradas apenas a outras unidades do grupo.
Na figura 13 está presente o modelo obtido relativo ao macroprocesso da Amorim
Distribuição. Este modelo foi construído utilizando a linguagem BPMN 2.0. Optou-se por
esta linguagem uma vez que o modelo criado se centra no macroprocesso, sendo este
constituído por atividades interligadas com fluxo já predefinido e possível de modelar.
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Figura 13 - Modelação em BPMN 2.0 do macroprocesso
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De seguida encontram-se descritos de uma forma breve os diferentes setores existentes
que se encontram representados no modelo da figura 13:
•

Logística de entrada: é neste setor onde se inicia o processo produtivo. Este
setor é constituído por três armazéns de rolhas localizados na unidade fabril e
um armazém externo, situado nas proximidades. Os armazéns apresentam uma
capacidade total para armazenar 770 paletes, assumindo uma quantidade
média de 85000 rolhas por palete, os armazéns têm capacidade para 65
milhões de rolhas. A logística de entrada presta diferentes tipos de serviço, tais
como:

•

§

Receção de encomendas.

§

Devoluções.

§

Prestações de serviço.

§

Logística interna.

§

Abastecimento dos diferentes setores da fábrica.

Escolha: a função deste setor é responder a encomendas de clientes mais
exigentes que obrigam a um processo mais rigoroso e seletivo. Na escolha a
seleção pode ser feita através de uma supervisão manual, realizada por
operadores especializados, pode também ser feita através de uma supervisão
automática ou pode ser feita através de pesagem com o auxílio de uma
balança. Uma vez analisadas as rolhas que se encontram de acordo com os
requisitos do cliente, continuam o processo produtivo normal, enquanto que as
rolhas que não corresponderem retornam ao armazém de receção para
poderem ser utilizadas posteriormente, em encomendas aplicáveis.

•

Marcação: é neste setor, considerado um dos mais importantes da Unidade,
que as rolhas são marcadas com a identificação pretendida pelo cliente. As
rolhas chegam a este setor vindas do setor da logística de entrada ou do setor
da escolha. As rolhas que são fornecidas a este setor por parte da logística de
entrada, chegam à marcação em sacos de ráfia, as que chegam da escolha,
chegam em contentores. As rolhas são marcadas com a informação que o
cliente solicitar, podendo a informação ser escrita ou desenhada. A única
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limitação das marcações é a área da superfície da rolha, que varia
consequentemente com o calibre da rolha.
A marcação pode ser feita a fogo, a laser ou a tinta e as rolhas podem ser
marcadas no corpo, nos topos ou em ambos os locais. De modo a que a
qualidade da rolha não seja afetada e marca consiga aderir à superfície da rolha
sem comprometer o resto do processo produtivo, é necessário que as rolhas
estabilizem durante aproximadamente dois dias. No caso das rolhas serem
marcadas a fogo ou a laser este período de estabilização não é necessário,
sendo tratadas à medida que exista disponibilidade nas máquinas de
tratamento. Relativamente à marcação nos topos, é sempre feita a fogo ou a
laser.
•

Laboratório: é constituído por uma equipa multidisciplinar. Todos os controlos
de qualidade ao longo do processo produtivo são realizados pelo laboratório,
desde o controlo das condições em que chega a matéria-prima proveniente do
fornecedor, análise da qualidade das rolhas ao longo do processo produtivo
dentro da unidade e é responsável por garantir que os requisitos que o cliente
pretende estão a ser cumpridos.
Os controlos são feitos através de amostras, que variam de acordo com a
quantidade da encomenda e do tipo de rolha. Durante estes controlos são
testados diversos parâmetros como o aspeto visual, a humidade e as
dimensões.
Além dos parâmetros mencionados anteriormente, as rolhas são analisadas
para aprovação sensorial, considerada a principal atividade do laboratório. Esta
análise consiste na identificação de odores não desejáveis na rolha, que podem
alterar o paladar do vinho, sendo o TCA um dos principais responsáveis por esta
alteração. O processo de análise sensorial pode ser executado através do Dry
Soak, Corksense e Cromatografia em fase gasosa.

•

Tratamento: o tratamento é o processo posterior à marcação e estabilização
das rolhas. Durante o tratamento são adicionados compostos químicos, que
resultam na criação de uma membrana de impermeabilização que impede a
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absorção do líquido pela cortiça, bem como uma lubrificação que facilita a
entrada e a saída das rolhas na garrafa.
Após o tratamento, as rolhas seguem para o setor de embalamento através de
tubagem de aspiração.
•

Embalamento: o embalamento apresenta-se como o último passo da cadeia
produtiva. Consiste no armazenamento de rolhas em sacos, estes são
encaixotados e por fim, estas são arrumadas em paletes. Cada embalagem varia
a quantidade de rolhas que leva de acordo com o calibre das rolhas. A
quantidade de rolhas embaladas por saco varia de acordo com os desejos do
cliente. Este setor é constituído por quatro linhas de embalamento, em que três
linhas automáticas e uma linha manual destinadas as encomendas inferiores a
10000 rolhas ou encomendas de NDTech.
Após serem embaladas, as rolhas são armazenadas no armazém de expedição,
até serem recolhidas para a expedição.

•

Expedição: este setor corresponde ao último setor de todo o processo
produtivo, antes do produto ser enviado para o cliente final. Esta última etapa
caracteriza-se por recolher o produto acabado já embalado e armazená-lo no
armazém de expedição. Para além disso, no momento de expedir a encomenda,
é nesta secção que se faz o abastecimento do contentor do transportador que
fará o respetivo transporte até ao cliente final.
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4. Estudo de Caso
O presente capítulo diz respeito à parte prática realizada na empresa durante o estágio
curricular.
Tal como foi dito anteriormente, o objetivo do trabalho passava por dar apoio na
implementação de um novo sistema de informação, o SAP.
A implementação de SAP tem várias etapas, como foi possível verificar na revisão da
literatura deste trabalho. À data do início do estágio, a implementação já tinha tido o seu
início e o processo já se encontrava na parte final da terceira parte, a parte realize. Apesar
de apenas ter participado na última parte da implementação, foi possível a participação
em inúmeras formações e acesso a manuais altamente elucidativos. Os manuais
fornecidos pela equipa responsável pela implementação, fazem parte desta fase de
implementação. Ao longo do trabalho revelaram-se úteis no apoio às mudanças causadas
pelo SAP. Além das formações, houve a oportunidade de executar o cutover, nome dado
ao planeamento das atividades que devem ser executadas antes e após o go-live. O golive é a entrada no novo sistema de produção, o dia em que o sistema antigo é
definitivamente desligado e os utilizadores apenas trabalham em SAP. Após a execução
do cutover, também foi possível participar no dia do go-live.

4.1.

Contextualização

Nos dias de hoje e devido à globalização verifica-se uma crescente competitividade e para
a sobrevivência da empresa é necessário garantir a permanência num lugar de destaque
no mercado. Após conseguir estabelecer-se como líder nos mercados nacionais e
internacionais, o Grupo Amorim percebeu que com as mudanças no mercado não podia
parar de se diversificar para não perder a sua vantagem competitiva.
A mudança no mercado aliada à pressão que as empresas estão sujeitas para
implementarem novos avanços tecnológicos, devido ao facto da concorrência ser cada
vez maior e a tecnologia ter um grande impacto na eficiência e na eficácia de uma
empresa, levou o Grupo Amorim a proceder à alteração do sistema de informação.
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Tal como outras unidades do Grupo, a Unidade Industrial Amorim Distribuição recorreu
então à implementação de SAP, uma vez que possuía algumas limitações a nível de
software para conseguir responder às exigências dos seus consumidores. Estas limitações
dificultavam o controlo da produção o que levava a uma dificuldade acrescida na tomada
de decisão em tempo real.
Outro dos problemas relacionado com o antigo software era que este não fazia a
comunicação com o MES, o sistema que esta Unidade Industrial usa no chão de fábrica. A
não comunicação entre estes dois sistemas levava a que o acompanhamento da produção
se tornasse mais difícil.
A nível logístico um dos problemas que o antigo sistema apresentava era o facto de a
Amorim Distribuição não conseguir facilmente validar e rastrear o seu inventário. A
matéria-prima tinha uma elevada rotatividade e era extremamente complicado ter acesso
ao inventário existente na empresa.

4.2.

Depósitos SAP e MES

A implementação do novo sistema de informação, o SAP, tem como objetivo substituir o
antigo software e corrigir algumas lacunas que este apresentava como já foi relatado. Tal
como também já foi mencionado, o software utilizado no chão de fábrica era o MES, e o
sistema antigo apenas funcionava nos extremos do processo produtivo da fábrica,
receção de material e expedição. Devido a este fator a implementação do SAP foi
realizada nos extremos do processo produtivo, na receção de matéria-prima, receção de
material não cortiça e na parte da expedição. Com o objetivo de um melhor
acompanhamento dos materiais e do seu stock que tinham uma elevada rotatividade
foram criados depósitos SAP ou depósitos MES.
Os depósitos são lugares criados para armazenar matéria ou materiais produzidos. Os
depósitos não são obrigatoriamente um lugar físico da empresa, mas o facto de não
serem associados a um lugar físico pode gerar confusão sobre o posicionamento da
matéria-prima. Estes depósitos são criados após a implementação de SAP, pois são
criados em SAP. Na criação dos depósitos, deve ser dado um código ao depósito e um
nome. No caso da Amorim Distribuição os códigos iniciam-se com as letras “AD” seguido
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de dois números. Em relação ao nome do depósito foi definido que estes seriam iguais à
etapa do processo produtivo onde iria ser criado esse depósito, por exemplo o depósito
criado na marcação é denominado “Marcação AD20”.
Além da decisão dos nomes e códigos dos depósitos, os depósitos foram criados tendo
em conta o sistema de informação utilizado na localização onde o depósito foi criado.
Voltando ao exemplo dado acima, o depósito criado para a marcação, é um depósito MES
pois o sistema de informação utilizado na marcação é o MES.
Na figura 14, estão representados os depósitos criados após a implementação do SAP. De
forma a facilitar a perceção dos depósitos em questão por parte dos colaboradores, foi
feito um esquema em que os depósitos apresentam o nome, o código e uma cor
associada. A cor diz respeito ao sistema de informação usado na localização de cada
depósito. Em relação às cores o esquema apresenta uma legenda de modo facilitar a
leitura do mesmo por parte dos colaboradores.
O esquema foi afixado em todos os setores produtivos e está presente na imagem
seguinte.

Figura 14 - Ilustração dos depósitos SAP e MES na AD

Os depósitos ilustrados na figura servem para ajudar na movimentação de stock. Estas
movimentações são feitas entre depósitos e após a matéria-prima ser movida, estes
movimentos devem ser registados no sistema.
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A movimentação de stock deve ser feita tendo em conta uma regra bastante importante,
para evitar erros no sistema.
Esta regra prende-se com os depósitos híbridos. Como foi explicado acima, os depósitos
são criados e têm o sistema de informação associado, mas a movimentação entre
depósitos apenas pode ser feita entre depósitos com o mesmo sistema de informação.
Quando são feitas movimentações entre depósitos com sistemas de informação
diferentes, o sistema dá erro com a possibilidade de parar a produção. Com o objetivo de
diminuir o acontecimento destes erros e de modo a permitir a movimentação entre
depósitos com sistemas de informação diferentes, foram criados os chamados depósitos
híbridos. Os depósitos híbridos são depósitos criados para fazer a ligação entre depósitos
com diferentes sistemas de informação associados. Estes depósitos são de passagem
obrigatória quando se pretende fazer movimentações de matéria-prima de um depósito
para o outro, em que os sistemas de informação usados não são iguais.
Posto isto, foram criados dois tipos de depósitos híbridos, o depósito híbrido SAP-MES e o
depósito híbrido MES-SAP. No primeiro caso, depósito híbrido SAP-MES, este apenas
pode receber matéria-prima vinda de um depósito SAP e só pode transferir essa matériaprima para um depósito MES. No depósito híbrido MES-SAP, a matéria-prima só pode
passar neste depósito vinda de um depósito MES e apenas pode ser transferida para um
depósito SAP.
Como foi explicado, os depósitos híbridos são depósitos de passagem não podendo
permanecer matéria-prima nestes depósitos durante largos períodos de tempo. Além
disso matéria-prima que esteja num depósito híbrido não se encontra disponível no
sistema para arrancar com o processo produtivo.
A criação dos depósitos facilitou o acompanhamento o acompanhamento da matériaprima, reduziu o risco de haver “stock perdido” e melhorou a comunicação entre os
sistemas em toda a fábrica.
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4.3.

Planeamento de encomendas

Concluído o apoio dado no chão de fábrica, junto dos colaboradores, apoio esse
relacionado com as mudanças de stock de acordo com os novos depósitos e como as
mudanças são agora executadas, conhecimento esse adquirido nas formações
mencionadas no início do capítulo 4, foi solicitado apoio junto do responsável do
planeamento.
Com o antigo software, o planeamento de encomendas era feito com base em dois
ficheiros excel, um chamado carteira (figura 15) e outro ficheiro que tinha como função
fazer o MRP (fig 16).

Figura 15 - Carteira anteriormente utilizada para o Planeamento de encomendas

Figura 16 - MRP utilizado para o Planeamento de Encomendas
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O processo era iniciado com a execução do MRP. Após a execução do MRP eram visíveis
as novas ordens de venda, novas encomendas colocadas pelo cliente e as necessidades.
Em relação às necessidades, era possível ver se havia stock ou se era necessário realizar
uma compra, sem fazer qualquer referência ao stock de segurança.
Após este processo, era feita uma análise às encomendas. Esta análise era feita por
artigos e quantidades tendo em conta os lead times definidos pela empresa.
Os lead times definidos pela empresa são baseados na quantidade de matéria prima e são
definidos consoante os seguintes casos:
•

Quantidade menor ou igual a 50 mil rolhas, tem um lead time de sete dias úteis.

•

Quantidade superior a 50 mil rolhas até a uma encomenda de 200 mil rolhas
tem um lead time de dez dias úteis.

•

Quantidade superior a 200 mil rolhas até a uma encomenda de 500 mil rolhas
tem um lead time de treze dias úteis.

Além dos casos apresentados, as encomendas colocadas que sejam superiores a 500 mil
rolhas, são encomendas cuja data de expedição é confirmada após uma análise
disponibilidade, ou seja é adotada uma estratégia make-to-order.
Em relação aos casos apresentados, quando os clientes são novos, os artigos são novos
ou as marcas solicitadas pelos clientes são novas acresce dois dias úteis aos lead times
apresentados.
Após a análise aos casos apresentados, as datas eram decididas pelo responsável do
planeamento de encomendas num prazo máximo de 48 horas após a entrada da
encomenda no sistema, sendo um prazo máximo de 72 horas no caso de a encomenda
ser superior a 500 mil rolhas.
Seguidamente à decisão das datas, estas eram alocadas ao sistema uma a uma, o que
tornava este processo demorado.
Estas datas após estarem alocadas ao antigo software, surgiam na carteira, quando este
era atualizado. Em relação à atualização da carteira, este era um processo simples pois o
ficheiro ia buscar a informação diretamente ao sistema por ter ligação direta a este, mas
apenas era possível realizar a atualização uma vez por dia.

34

Apesar do processo de planeamento de encomendas apresentado ser um processo
utilizado na Amorim Distribuição durante muito tempo este processo apresentava
algumas limitações.
Começando pelo início do processo, uma das primeiras limitações deste processo era o
facto do MRP ser feito num ficheiro à parte e não no sistema e o facto de este apenas
poder ser atualizado uma vez por dia. Esta limitação levava a que não fosse possível ver
as entradas e as saídas de material em tempo real e o facto de ser feito num ficheiro a
parte podia elevar a percentagem de erro.
Outra limitação relacionada com o MRP dizia respeito às requisições de compras. Com o
software antigo, as requisições de compras eram feitas manualmente, estas eram
registadas num ficheiro word e depois era feita a encomenda ao fornecedor. Além disso
as requisições de compras eram sugeridas sem ter em conta o stock de segurança.
O MRP apenas podia ser executado uma vez por dia, o que muitas vezes condicionava o
processo de planeamento de encomendas. Juntamente com o facto de a carteira antiga
estar diretamente ligada ao antigo software e não ser editável, só era possível ser
atualizada uma vez por dia tal como o ficheiro MRP, limitava a eficácia deste processo.
Após a implementação do novo sistema, o processo descrito anteriormente sofreu
algumas alterações.
Hoje em dia o processo é iniciado com a execução do MRP, que ao contrário do que
acontecia com o sistema antigo, este é executado no SAP. Contrariamente ao que
acontecia anteriormente, o MRP está programado para ser executado duas vezes ao dia
sendo possível ser executado sempre que necessário.
Esta mudança permitiu eliminar um ficheiro excel.
Com o novo sistema as necessidades são apresentadas e o sistema indica se há stock ou
se é necessário fazer uma compra a um fornecedor tendo em conta o stock de segurança,
o que não acontecia anteriormente.
Relativamente aos stocks de segurança, estes são calculados tendo em conta os últimos
seis meses do ano, o consumo que está planeado e a data de entrega do fornecedor.
Além desta mudança, com o novo sistema de informação, o processo de compras de
matéria-prima aos fornecedores também foi alterado. Com o novo software, quando o
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MRP é executado e é necessário fazer uma compra, o sistema dá a sugestão de compra
automaticamente, como podemos ver na imagem 17, e em caso de o responsável pelo
planeamento aceitar a sugestão, o sistema faz automaticamente a requisição à empresa
fornecedora. Esta alteração automatizou o processo e tornou-o mais simples.

Figura 17 - Visualização da sugestão de compra do SAP

As encomendas continuam a ser analisadas da mesma forma que eram com o software
antigo e os lead times também permaneceram iguais.
Apesar do sistema ter mudado e o processo ter sofrido algumas alterações o tempo
disponível para a confirmação das datas de expedição continuou a ser o mesmo.
Relativamente ao processo de alocar as datas ao sistema e respetiva atualização da
carteira, sofreu algumas alterações.
O processo de alocar as datas ao sistema, ficou muito mais rápido devido à possibilidade
de alocar várias datas ao mesmo tempo e não fazer uma a uma como era feito no sistema
antigo, ou seja, começou a ser possível fazer um planeamento em massa.
Em relação à atualização da carteira, com a mudança do software, começou a ser um
processo mais complexo devido ao facto de não fazer ligação direta com o ficheiro excel,
como acontecia com o antigo sistema, e devido ao facto de o SAP fornecer informação
muito mais detalhada do que o AS400. Por outro lado, tal como o MRP pode ser
executado, a carteira pode ser atualizada várias vezes ao dia.
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Com estas alterações, principalmente devido a um maior detalhe da informação, o novo
ficheiro foi construído por duas bases, base de produção e base comercial, o que levou a
uma apresentação diferente e muito mais simplificada da carteira como podemos ver na
figura 18.

Figura 18 - Carteira atualmente utilizada para o planeamento de encomendas

Tal como foi dito, a atualização da carteira tornou-se mais complexa e foi necessário dar
apoio na atualização da mesma.
A atualização passa agora pela extração dos dados do novo sistema de informação e
respetiva substituição nas bases do novo ficheiro excel, bases essas apresentadas nas
figuras 19 e 20.

Figura 19 - Vista da base de produção da nova ferramenta de apoio
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Figura 20 - Vista da base comercial da nova ferramenta de apoio

Os dados são extraídos da transação “z_plan” no SAP.
Antes da extração dos dados é necessário filtrar a informação apresentada na transação
mencionada anteriormente, com diferentes filtros para extrair apenas os dados
necessários para cada base. Após a seleção de dados, estes são extraídos e apresentados
num ficheiro excel que depois irão substituir os dados antigos nas respetivas bases. Após
a substituição é necessário atualizar e gravar o ficheiro. Posto isto, dá-se por encerrado o
processo de atualização da carteira.
Além do apoio dado na atualização da carteira foi necessário realizar o processo de alocar
as datas definidas pelo responsável do planeamento de encomendas ao sistema.
Este processo passa pela seleção de todas as datas definidas pelo responsável e após essa
seleção estas são todas inseridas no sistema através da transação “CO41”.
Seguidamente à realização do planeamento em massa é realizada uma nova atualização
da carteira. Após a atualização da carteira é possível observar na carteira que as ordens
de venda planeadas já não possuem o estado “Ordens por planear”, mas sim a data que
foi alocada ao sistema.
Apesar de ser um processo muito menos demorado comparativamente com o realizado
com o antigo sistema de informação, a comunicação e a organização durante o processo
ganharam especial importância para o sucesso desta atividade.
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Após a realização do planeamento em massa e respetiva atualização da carteira, as
ordens de venda planeadas eram impressas e arquivadas em capas consoante a sua data
de expedição.

4.4.

Planeamento de produção

Com a implementação do novo sistema, houve alterações em todos os processos e o
processo de planeamento de produção não foi exceção.
Anteriormente à implementação do SAP, o planeamento de produção era um processo
simples, mas pouco organizado e com alguma “liberdade” por parte dos colaboradores no
chão de fábrica.
Tal como foi visto na secção 4.3, o planeamento de encomendas era realizado
encomenda a encomenda. Após o planeamento destas, as notas de encomenda eram
impressas e entregues ao responsável pelas marcações no chão de fábrica.
Já no chão de fábrica o planeamento de produção era feito à máquina e o responsável
pelo setor de marcação ficava responsável por definir a encomenda que entraria a seguir
nas máquinas, tendo sempre em atenção a data de expedição.
Este processo começou a revelar-se um pouco confuso e levava a um aumento da
desorganização pois não havia uma analise prévia do numero de marcas existentes para
aquele cliente, não era controlada a taxa de ocupação das máquinas e as notas de
encomenda eram entregues por parte do responsável do planeamento de produção
todas ao mesmo tempo, o que tornava muito mais difícil definir prioridades dentro dos
clientes.
Com a implementação do novo sistema de informação, o processo descrito
anteriormente sofreu algumas alterações.
A primeira alteração feita no planeamento de produção passou pela criação de um
ficheiro excel, chamado carteira diária. Este ficheiro é muito parecido com a carteira
usada no planeamento de encomendas. Em relação à sua construção, este ficheiro extrai
dados da carteira mais concretamente as datas e as encomendas já planeadas. Além
destes dados, a carteira diária também possui informação acerca do estado de
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encomenda, em três setores produtivos, são eles: marcação, tratamento e embalagem.
Esta informação é retirada do MES em tempo real.
A carteira diária utilizada no planeamento de produção após a implementação do SAP é
apresentada na figura 21.

Figura 21 - Carteira diária usada no planeamento de produção

No presente, é feita uma consulta à carteira diária ou à capa, reportada no final da secção
4.3, em que se faz uma seleção de encomendas, através da sua data de expedição, que
corresponda a um intervalo de cinco dias úteis. Seguidamente a esta seleção, as notas de
encomendas são retiradas da capa e analisadas. Após essa análise, são criadas tarefas em
SAP e são comunicadas aos colaboradores presentes na logística de entrada. Estas tarefas
permitem aos colaboradores mudar a matéria-prima de depósito de modo a abastecer a
produção.
Após as alterações descritas, o planeamento deixou de ser à máquina e passou a ser ao
dia. O responsável do planeamento de produção agora analisa a taxa de ocupação das
máquinas e ao entregar as notas que retirou da capa, já define as prioridades. Com estas
alterações, foi possível ter um processo mais organizado e consequentemente mais
eficaz.
Como foi explicado, o responsável do planeamento de produção com estas mudanças
começou a ter mais tarefas a seu cargo e como tal foi necessário dar apoio neste
processo.
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O apoio foi iniciado com a tarefa de tornar as ordens de fabrico definitivas. Esta tarefa é
realizada após a análise feita pelo responsável do planeamento de produção às notas de
encomenda e antes destas serem entregues no chão de fábrica. As ordens de fabrico são
tornadas definitivas em MES e só assim é possível que os colaboradores no chão de
fábrica consigam arrancar com as máquinas.
Além de tornar as ordens de fabrico definitivas foi necessário criar ordens de fabrico ou
encerrá-las. Relativamente à criação das ordens de fabrico, estas são criadas por cópia
numa transação em SAP. É necessário criar ordens de fabrico por cópia quando o cliente
pede para alterar a quantidade da encomenda, por exemplo. Após a criação da nova
encomenda é necessário encerrar a antiga.
As encomendas quando são anuladas por parte do cliente, também têm de ser
encerradas. As encomendas podem ser encerradas em MES ou em SAP, mas ficou
definido por parte da administração que seriam sempre encerradas em MES.
Além do processo descrito, a atualização do ficheiro dos kanbans também ficava a cargo
do responsável do planeamento de produção.
Tal como a carteira usada no planeamento de encomendas, o ficheiro dos kanbans só
podia ser atualizado uma vez por dia. A sua atualização era simples, pois este ficheiro
estava diretamente ligado ao AS400, tal como a carteira.
Após a alteração do sistema de informação, o ficheiro dos kanbans, foi construído através
de bases, não duas bases como foi construída a carteira, mas sim três bases, sendo elas a
base de produção (apresentada na figura 22), a base comercial e a base ztrat.
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Figura 22 - Vista da base do novo ficheiro dos Kanbans

Da mesma maneira que a atualização da carteira ficou mais complexa, o ficheiro dos
kanbans também ficou. O facto de o ficheiro não estar diretamente ligado ao SAP e a
informação ser muito mais detalhada contribuíram para a atualização começar a ser mais
complexa.
A atualização agora passa pela extração de dados do SAP, após essa extração estes são
substituídos nas bases do ficheiro excel. Além da substituição, para o processo estar
finalizado é necessário atualizar a pivot do ficheiro (Figura 23). De seguida à atualização
da pivot, o ficheiro é guardado e dá-se por concluída a atualização do ficheiro.
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Figura 23 - Vista da pivot do ficheiro dos Kanbans

Devido à semelhança entre os dois processos, atualização da carteira e atualização do
ficheiro dos kanbans, foi assumida a responsabilidade da atualização dos ficheiros dos
kanbans seguidamente à atualização da carteira.
Após a atualização do ficheiro dos kanbans, este é aberto no computador localizado no
chão de fábrica junto ao setor da marcação, devido à necessidade que os colaboradores
têm de imprimir os kanbans.
O ficheiro é aberto num separador destinado à impressão dos kanbans. Este separador é
constituído por três botões de ação e uma caixa de texto, como é possível ver na figura
24.

43

Figura 24 - Separador da impressão do ficheiro dos Kanbans

Na caixa de texto, o operador escreve a ordem de venda da encomenda que deseja
imprimir o kanban. Além da caixa de texto, o primeiro botão de ação permite ao
operador limpar a caixa de texto quando desejar escrever uma ordem de venda nova. O
segundo botão de ação, serve para imprimir o kanban, normalmente é acionado após a
escrita da ordem de venda e imprime o kanban associado a essa mesma ordem de venda.
Em relação ao terceiro botão, este serve para quando o operador deseja atualizar o
separador.
Tal como foi dito o ficheiro é aberto no computador localizado junto à marcação. Isto
acontece, pois, os kanbans são impressos logo após a marcação das rolhas e anexados
aos cestos permitindo assim que os operadores presentes na próxima etapa do processo
produtivo possuam informações necessárias para o arranque da operação seguinte.
Na figura 25 é possível visualizar um exemplo de um kanban anexado a um cesto, após a
marcação.

44

Figura 25 - Exemplo de um Kanban

Tal como foi explicado na revisão de literatura, os kanbans servem para a transmissão de
informação.
Com a alteração do sistema, os kanbans passaram a conter mais informação e muito mais
detalhada. A informação presente nos kanbans vai desde as ordens de fabrico das
próximas etapas do processo produtivo, permitindo assim iniciar as próximas operações
do processo produtivo. As características da rolha, calibre, acabamento e lavação
também se encontram presente no kanban. O kanban contém o tipo de marcação que a
rolha sofreu, que como foi explicado, pode influenciar o tratamento.
A parte da frente do kanban contém ainda o programa de tratamento que deve ser usado
e a data de expedição, como podemos ver na figura 26.
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Figura 26 - Frente e verso de um kanban

Relativamente ao verso do kanban, também representado na figura 26, este dispõe de
informações relativas ao embalamento, desde quantidades de rolhas por saco,
quantidades de sacos por caixa e quantidade de caixas por paletes.
Esta informação já esta predefinida de acordo com o fator de embalamento, que também
se encontra presente no kanban.
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros
O estágio desenvolvido teve como principal objetivo aprender e apoiar a implementação
de um sistema de informação, nomeadamente o SAP. Durante o desenvolvimento do
trabalho foram apresentados problemas e as respetivas soluções possibilitadas por este
novo software, o que demonstra a razão pela qual o SAP é um software usado por
milhares de empresas em todo o mundo.
Após a implementação do novo software, a empresa apresentou algumas alterações a
nível organizacional.
Em relação ao primeiro problema apresentado, em que a unidade industrial apresentava
algumas limitações a nível de software, a Amorim Distribuição viu esta limitação
resolvida, conseguindo assim um maior controlo de produção e uma maior facilidade nas
tomadas de decisão em tempo real tornando-se assim capaz de responder melhor às
exigências dos consumidores.
O segundo problema apresentado foi o facto do antigo software não realizar
comunicação com o MES. Com esta implementação o novo software comunica a 100%
com o MES, o que levou a uma maior facilidade no acompanhamento da produção e das
encomendas.
O problema seguinte era um problema logístico e estava relacionado com a dificuldade
em validar e rastrear o inventário. Após a implementação a empresa conseguiu um
melhor acompanhamento do stock o que levou a que os dados do inventário fossem mais
verídicos.
Em relação ao planeamento, este passou a ser realizado na totalidade em SAP, apenas
utilizando o excel como ferramenta de apoio, isto permitiu ter uma integração com a
produção e ter uma maior veracidade das situações, o que muitas vezes não acontecia
com o AS400.
Por outro lado, a elevada resistência à mudança por parte dos colaboradores foi a
principal barreira à implementação, nomeadamente no chão de fábrica, pois são
colaboradores habituados ao antigo sistema e, por esse motivo com medo de falhar.
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Outra das limitações encontrada após a implementação foi facto de as compras de
materiais não serem atempadas, havendo alguns atrasos devido à falta de
acompanhamento das datas de compra e respetiva entrega, o que provocava atrasos na
produção.
Devido a este facto, como trabalho futuro é sugerido uma mudança nos indicadores da
carteira diária, incluindo as datas previstas para a entrega do material de modo a haver
um melhor acompanhamento, alteração que tinha sido sugerida pelo estagiário, mas não
foi possível concretizar devido à pandemia que assombrou o mundo que levou à
interrupção do estágio.
Em suma, a empresa conseguiu otimizar os processos com a implementação do novo
sistema de informação, no entanto não deixa de ter e ser um período de adaptação difícil
e demorado.
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