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Resumo  

 

Com o presente trabalho pretendeu-se implementar melhorias que tornassem o fluxo 

produtivo de uma unidade de transformação de aglomerados de cortiça, melhor e mais 

eficiente. Começou-se por estudar as filosofias de gestão Lean, nascidas na Toyota e no seu 

Toyota Production System, que são a base da melhoria contínua e são de aplicação transversal 

a qualquer tipo de negócio, seja ele de origem industrial ou não. 

Posto isto, e de forma a se atingir o objetivo proposto, foi feito um levantamento da situação 

inicial, que implicou um estudo dos produtos, processos produtivos, equipamentos e layouts. 

De seguida, foram identificados e apresentados os pontos críticos, que foram posteriormente 

alvo de propostas de melhoria. Após a implementação de algumas destas, procurou-se 

acompanhar os processos, de forma a realizar ajustes e avaliar resultados.  

Concluiu-se que as medidas implementadas caminharam no sentido de atingir o objetivo 

proposto. Fruto do trabalho desenvolvido, verificou-se uma diminuição de tempos de set up 

(42 horas anuais) e melhoria da gestão visual na retificadora, o bottleneck da unidade, 

consequentemente aumentando a eficiência da mesma. No caso da prensa, após identificado 

um problema recorrente, implementou-se uma solução que, sem prejuízo do fluxo produtivo, 

reduziu as paragens constantes, melhorando a produtividade e a satisfação dos operadores. 

Por fim, foram também definidas as regras para a implementação futura de um sistema de 

kanban que visa não só melhorar o fluxo produtivo, como também a gestão de stocks 

intermédios das duas referências com maior peso nas vendas.  
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Process flow improvement of a cork agglomerate transformation unit 

Abstract 

 

With the present work, it was intended to implement improvements that would make the 

production flow of a cork agglomerate transformation unit better and more efficient. The 

research began by studying the Lean management philisophies, born in Toyota and in its 

Toyota Production System, which are the basis of continuous improvement and are applicable 

to any type of business, whether of its origin is industrial or not. 

In order to reach that goal, a survey of the initial situation was done, which implied a study of 

products, production processes, equipments and layouts. The critical points were then 

identified and presented, which were subsequently the target of improvement proposals. After 

the implementation of some of these solutions, the equipments and processes were then 

followed in order to make adjustments and to evaluate results. 

It was concluded that the implemented proposals were sucessful steps in order to achieve the 

proposed objective. As a result of the work developed, a decrease in set up time (42 hours per 

year) and the improvement of the visual management in the grinding machine (the section's 

bottleneck) were achieved, consequently increasing its efficiency. In the unit’s press, after a 

persistent problem was indentified, it was implemented a solution that without affecting the 

cycle time, reduced the constant stops, improving the productivity and the satisfaction of the 

operators. Finally, rules were set for the future implementation of a kanban system that aims 

at not only improving the production flow but also at better managing the intermediate stocks 

of the two most sold products.  
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1 Introdução 

 

No mercado competitivo e global dos dias de hoje, para o aumento ou até mesmo manutenção 

da sua fatia de mercado, as empresas vêm-se obrigadas a fazer o melhor balanço possível do 

triângulo do projeto (qualidade, tempo e custo). Consequentemente, o trabalho de um 

engenheiro prende-se recorrentemente com o equilíbrio destes 3 objetivos. É  fundamental que 

este seja balanceado, para que ao melhorar um destes lados do triângulo, os restantes não 

sejam comprometidos.  

 

Figura 1 - Triângulo do projeto 

1.1 Enquadramento e objetivos do projeto 

A presente dissertação é o culminar do trabalho, na unidade de Aglomerados Compósitos da 

Corticeira Amorim. Com o desafio proposto, pretende-se obter uma melhoria do fluxo 

produtivo dos produtos business-to-business-to-consumer (B2B2C) (artigos vendidos a 

grandes superfícies, prontos para venda ao consumidor final) do sector de transformação de 

aglomerados de cortiça da Amorim Cork Composites.  

Com o trabalho desenvolvido espera-se aperfeiçoar o processo produtivo da empresa. 

Trabalhar neste sentido é de extrema relevância para qualquer negócio, visto que, por cada 

ano em que uma empresa não procurar melhorar o seu processo, corresponde um ano de 

vantagem que está a oferecer à sua concorrência para conquistar a sua fatia de mercado. 

Como será visto em maior detalhe nos capítulos seguintes, esta prática nem sempre implica 

investimento, passando muitas vezes por uma utilização mais eficiente dos recursos 

existentes.   

É  também importante realçar que a unidade em questão se encontra numa etapa de transição, 

graças à aquisição de novos equipamentos e à implementação de um projeto de redefinição de 

processos e layouts, em parceria com o Instituto Kaizen. 
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1.2 Corticeira Amorim 

O início de atividade da Corticeira Amorim remonta ao ano de 1870, com vista a satisfazer a 

necessidade de rolhas do mercado vinícola.  

Com o decorrer dos anos, a pequena fábrica familiar fundada no cais de Vila Nova de Gaia foi 

ganhando relevância, graças ao facto da cortiça ser um produto essencial para o 

engarrafamento dos vinhos de elevada qualidade, produzidos nas caves da região. 

Em 1922 nasce a Amorim & Irmãos, Lda. a primeira empresa do grupo a fazer parte daquela 

que é hoje a Corticeira Amorim SGPS, SA. Na Amorim & Irmãos, Lda. está concentrado 

aquele que é ainda nos dias de hoje, o core business da Corticeira, o negócio das rolhas.  

A partir da visão dos seus fundadores, que foi passando de geração em geração, o Grupo 

Amorim é atualmente umas das maiores multinacionais de origem portuguesa, com negócios 

em sectores tão distintos como o imobiliário, financeiro, telecomunicações, turismo e a 

cortiça. 

Dentro desta última área de negócio, a empresa encontra-se subdividida conforme 

apresentado na Figura 2: 

 

Figura 2 - Organograma das Unidades de Negócio da Corticeira Amorim, SGPS, SA  

(Corticeira Amorim S.G.P.S. S.A. 2015a) 

 

Sob o lema "nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa, nem um só produto" 

(Corticeira Amorim S.G.P.S. S.A. 2015a) a Corticeira Amorim sempre procurou diversificar 

o seu negócio, pelo que, as unidades de Aglomerados Compósitos primeiro, e Revestimentos 

e Isolamentos depois (spin offs da primeira) surgiram de forma natural.  

Atualmente, líder mundial destacado no sector, a Corticeira Amorim soube aproveitar as 

condições excecionais que Portugal (e a baía mediterrânica) dispõem para o crescimento do 

sobreiro. Com cerca de 730 mil hectares de montado de sobro, o nosso país produz 53% da 

cortiça mundial. Portugal é também líder na transformação (70% da matéria prima mundial) 

em produtos de consumo, correspondendo a maior fatia ao sucesso da Corticeira Amorim. 
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1.2.1 Amorim Cork Composites (ACC) 

Dada a escassez da cortiça – um sobreiro demora cerca de 45 anos a atingir a idade adulta e o 

descortiçamento ocorre somente a cada nove anos – é impossível traduzir um aumento de 

procura do mercado num aumento de matéria-prima, a curto/médio prazo. 

Inicialmente, a unidade dos Aglomerados Compósitos surge numa ótica de colmatar os 

desperdícios de matéria-prima da Amorim & Irmãos, SA, a unidade de rolhas, onde somente 

entre 30 a 40% do total de cortiça é aproveitado. São também incorporados no processo, 

rolhas recicladas e desperdícios de outras indústrias corticeiras externas ao grupo. Estas, além 

de concorrentes, tornam-se também parceiras, transformando o negócio numa verdadeira 

economia circular, onde perto de 100% da matéria-prima é aproveitada. Atualmente, esta 

unidade desempenha um papel fundamental no seio do grupo, no sentido de procurar novos 

produtos compósitos (principalmente cortiça com borracha - resíduos de pneu, poliuretano, 

por exemplo) que potenciem o crescimento do mesmo, tendo em conta a escassez (e 

consequente valor) da matéria-prima. 

Esta política, permitiu à empresa ter em 2015, vendas de aproximadamente 100 milhões de 

euros (um crescimento de 18.6% face ao ano anterior) (Corticeira Amorim S.G.P.S. S.A. 

2015b), com negócios em áreas tão diversas como aeronáutica, automóvel, construção, 

pavimentação, calçado, mobiliário, energias, vedantes e bens de consumo.  

1.3 Estrutura da dissertação 

No seguimento deste capítulo introdutório, no capítulo 2, é feita uma revisão dos conceitos 

teóricos considerados necessários no desenvolvimento do projeto. Tendo por base a extensa 

bibliografia existente sobre o tema, começa-se por tocar nos conceitos mais gerais, 

aprofundando-os e particularizando, assim que relevante. 

O terceiro capítulo começa com a descrição do sector onde este estudo foi realizado. São 

apresentados os produtos, os processos produtivos e os problemas identificados.  

Em seguida, no capítulo 4, são nomeadas as propostas de melhoria e avaliadas as que foram 

implementadas. 

Por último, serão apresentadas as conclusões, considerações finais e propostas de trabalhos 

futuros. 
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2 Enquadramento Teórico 

2.1 Toyota Production System e o Lean 

A década de 40 foi um período conturbado para a indústria automóvel japonesa no geral e 

para a Toyota, em particular. Em 1949, com o país ainda no rescaldo da segunda guerra 

mundial, a indústria automóvel foi atingida por um corte de financiamento por parte da banca, 

ao mesmo tempo que a procura do mercado caía com a recessão vivida (Toyota Motor Corp. 

2009). Em 1950, a companhia passou por um processo de restruturação que a obrigou a 

despedir parte da sua força produtiva. A essa data, Eiji Toyoda, primo do fundador da 

companhia, Kiichiro Toyoda, visitou a fábrica de River Rouge da Ford onde eram produzidos 

na altura 7000 carros por dia, que contrastam com os 2685 carros produzidos pela Toyota nos 

13 anos anteriores (Womack et al. 1990). Estes números demonstram a escala incomparável 

das duas companhias. Foi então que o chairman da companhia decretou que “em 3 anos a 

Toyota teria que atingir o nível da indústria americana”. Taiichi Ohno, um colaborador da 

engenharia de produção do grupo, concordava com a política de Toyoda e achava que não 

havia outra razão para a diferença de produtividade em relação a Detroit que não as 

ineficiências e os desperdícios (The Economist 2009). Ohno traçou então um plano que 

acabou por ser o núcleo daquele que viria a ser o Toyota Production System (TPS). Este 

sistema, desenvolvido por Ohno (“pai do TPS”) e pela sua equipa, assenta em dois pilares 

fundamentais, a produção Just-in-Time e o Jidoka, ambos descritos nos subcapítulos 

seguintes. 

 

Figura 3 - Casa Toyota (Toyota Industries Corporation 2012) 

Segundo apresentado na Figura 3, a casa Toyota tem como objetivo atingir “a máxima 

qualidade, com o custo mais baixo e com o mais curto tempo de ciclo”. Para atingir esse fim, 
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os pilares têm que estar assentes numa base sólida de 5s, melhoria contínua (kaizen), trabalho 

standard, nivelamento de produção (heijunka) acompanhados de uma política de redução ou 

eliminação de stocks (just-in-time) e orientação para a encomenda e para o cliente, conceitos 

descritos nos subcapítulos seguintes. 

O TPS foi precursor daquilo a que hoje se chama o pensamento Lean. De acordo com 

Euclides Coimbra, Lean significa “usar o mínimo de recursos para obter o máximo output. 

Lean é o ganho obtido como resultado da aplicação de um sistema de gestão do fluxo total” 

(Coimbra 2013). 

 

2.1.1 Pull flow - orientação para o cliente 

Como abordado por Womack et al. (1990), pull flow é um dos 5 princípios centrais da 

filosofia Lean (juntamente com a identificação dos processos que trarão efetivamente valor ao 

cliente, o mapeamento destes mesmos processos, a criação de um fluxo e o aperfeiçoamento e 

envolvimento de todos na implementação destes princípios). Este conceito significa que o 

processo produtivo deve ser iniciado (“puxado”) pelo consumo ou pela encomenda do cliente. 

Este sistema contrasta com Push flow (conforme apresentado na Tabela 1), adotado até então 

pelo sector automóvel, em que a produção é feita para stock (com base em perspetivas de 

vendas) e “empurrada” por toda a cadeia, até chegar ao cliente final. 

Para a família Toyoda e Ohno o Pull flow era o princípio número um do TPS. A 

implementação deste sistema, também chamado de Total Flow Management (Gestão do Fluxo 

Total) começou numa ótica de tentativa e erro e foi sendo otimizado até se tornar no método 

de organização de operações de referência que é nos dias de hoje (Coimbra 2013). 

 

Tabela 1 - Pull flow vs Push flow1 

Push Flow Pull Flow 

Produção aproximada Produção precisa 

Gestão de inventários com base em previsões Gestão de inventários com base na produção 

Grandes lotes Pequenos lotes 

Grandes inventários Pequenos inventários 

Desperdícios Foco na eliminação de desperdícios  

Gestão corretiva Gestão preventiva 

Má comunicação Melhor comunicação 

Para demonstrar o poder do Push Flow em particular e de uma gestão baseada em 

metodologias Lean, vejam-se os Key Performance Indicators (KPI’s) (Indicadores-chave de 

desempenho) apresentados na Tabela 2. A Toyota consegue em menos horas, com menos 

espaço e com inventários muito mais reduzidos, produzir carros com menos defeitos que a 

concorrência. A qualidade é um fator importantíssimo, não só pela vantagem comercial que a 

fiabilidade dos seus veículos trás em questões de marketing por exemplo, mas também porque 

evita problemas de segurança (de especial importância na industria automóvel), retrabalhos, 

paragens de produção e dispendiosos recalls. As boas práticas de gestão incutidas pelo TPS, 

                                                 

1 Adaptado de Toyota Industries Corporation (2012) 
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permitiram que a Toyota tivesse uma evolução espantosa, tornando-se nos dias de hoje líder 

mundial em número de viaturas vendidas. 

Tabela 2 - Quadro comparativo GM vs Toyota (Womack et al. 1990) 

 
GM 

Framingham 

Toyota 

Takaoka 

NUMMI 

Fremont 

Horas de 

montagem 

por carro 

31 16 19 

Defeitos de 

montagem 

por 100 

carros 

135 45 45 

Espaço de 

montagem 

por carro 

8.1 4.8 7.0 

Tempo de 

inventário 

(média) 

2 Semanas 2 Horas 2 Dias 

2.1.2 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) é uma metodologia que tem por objetivo reduzir os tempos de ciclo dos 

processos produtivos, desde a entrada de matéria-prima, até à saída do produto final. Para 

concretiza-lo, foca-se num princípio de redução de inventário. Veja-se a analogia ao leito dum 

rio daFigura 4. O nível da água, neste caso o stock, funciona como uma defesa do barco (as 

operações da empresa), em relação às rochas (os problemas). Muitas vezes a gestão tem por 

regra aumentar o stock de forma a proteger a empresa dos problemas (O’Grady 2012). 

Contrariamente, a abordagem JIT concentra-se em atacar os problemas fundamentais (retirar 

as rochas do leito do rio), diminuindo o inventário (nível da água).  

Embora pareçam à primeira vista uma forma segura da empresa se proteger do risco, os stocks 

não só acabam por esconder problemas estruturais na organização, como também acarretam 

altos custos. São capital parado que poderia ser aplicado noutro lado, ocupam espaço, estão 

sujeitos a variação de valor (obsolescência tecnológica ou variação do preço da matéria prima, 

que tanto pode ser favorável ou desfavorável) e são de difícil monitorização e controlo.  

Enquanto a indústria ocidental usava grandes buffers entre as suas operações, a indústria 

automóvel japonesa procurou eliminá-los cortando nos seus custos associados. Estas medidas 

permitiram um fluxo produtivo otimizado, com menos trabalho em curso (Work in progress 

(WIP)) e com um tempo de ciclo bastante inferior. Segundo (Sugimori et al. 1977): “todos os 

processos produzem as peças necessárias, quando necessárias e têm só o mínimo stock 

necessário para se manterem em funcionamento”. É  importante referir que, para que a 

implementação do JIT seja bem sucedida, é essencial uma resposta rápida dos fornecedores 

face às necessidades da organização, flexibilidade para trabalhar em lotes mais pequenos em 

vez de grandes séries (o que implica também flexibilidade de pessoal e maquinaria), destreza 

no planeamento e balanceamento da produção consoante a variação de procura do mercado 

(heijunka), que a qualidade seja uma prioridade e por fim, que exista um sistema de 

informação competente. 
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Figura 4 - "Rio do inventário"(O’Grady 2012) 

2.1.3 Jidoka 

Do japonês “automação com um toque humano”, Jidoka é dos pilares do TPS. Este princípio 

visa dotar equipamentos e máquinas de capacidades de deteção de anormalidades. Uma 

deteção rápida de problemas faz com que estes sejam corrigidos de forma mais expedita, 

reduzindo desperdícios de material ou tempo produtivo e problemas relacionados com a 

qualidade dos produtos. Conforme mostra a figura 5, além da capacidade de identificação de 

problemas, com o desenrolar da implementação deste princípio, pressupõe-se também que os 

equipamentos sejam tendencialmente mais autónomos e consigam inclusive interromper a 

produção sem a intervenção do operador. Uma das ferramentas centrais à implementação do 

Jidoka é o Andon (assim como o poka-yoke, um dispositivo de que impede o surgimento de 

erros inadvertidos no processo produtivo, por exemplo). Este equipamento é um sinal 

luminoso que informa o operador (e a sua chefia) do estado de funcionamento da máquina, 

promovendo a sua melhor gestão visual (que trás as vantagens referidas acima). 

 

Figura 5 - Evolução do Jidoka2 

 

2.1.4 Kanban  

Para que um fluxo de produção seja otimizado, é fulcral que haja um fluxo de informação 

eficaz. O que produzir, como produzir, quando produzir e em que quantidades, são dados 

essenciais ao processo.  

                                                 

2 Adaptado de: http://www.lean.org/lexicon/jidoka.  
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Figura 6 - Bullwhip effect ao longo da cadeia de abastecimento (Lee, Padmanabhan, and Whang 1997) 

Para que se perceba a importância do fluxo de informação, veja-se a Figura 6 que apresenta o 

efeito de chicote (bullwhip effect) ao longo de uma cadeia de abastecimento. Como se pode 

verificar, a variabilidade das ordens é amplificada ao longo de toda a cadeia (uma vez que as 

quantidades de encomenda ao longo da cadeia mascaram a procura inicial do mercado). Este 

efeito pode ser minorado se existir um sistema de informação eficaz e transversal a toda a 

cadeia, como por exemplo um sistema EDI/B2B (Electronic Data Interchange - Intercâmbio 

Electrónico de Dados) (Business-to-business).  

No que à produção no gemba diz respeito, o kanban vem satisfazer esta necessidade. É  um 

cartão de sinalização que normalmente acompanha o produto e controla o fluxo de produção 

e/ou movimentação. Este cartão autoriza um posto de trabalho a dar início ao processo, 

sinalizando ao posto anterior ou ao supermercado, os materiais e as quantidades necessárias. É  

através da implementação do sistema kanban que a produção é “puxada” pelas encomendas 

(Toyota Motor Corp. 2015). Dada a importância deste método para viabilizar o Pull Flow e o 

Just-in-time, muitos confundem o sistema kanban com o próprio TPS. Segundo Ohno, “o 

kanban é uma ferramenta para conduzir o sistema. O sistema kanban por si só não aumenta a 

produtividade”. Uma grande vantagem kanban, além servir de para o controlo de produção, 

prende-se com a utilização da ferramenta de forma a identificar o WIP (e tendencialmente, 

reduzi-lo). Para isso, e para que a redução de stocks e melhoria do processo seja bem 

sucedida, é recomendável acompanhar a introdução do sistema de kanban com uma 

implementação integrada de todos os conceitos abordados no TPS (Shingo 1988).  

Segundo Svirčević, Simić, and Ilin (2013), graças à constante evolução tecnológica, o sistema 

kanban evoluiu para o e-kanban, integrado no sistema de informação, com as seguintes 

vantagens: 

 Elimina a necessidade de imprimir e manusear os cartões, bem como o risco de os 

perder; 

 Em caso de alguma mudança da ordem em curso, o software faz a alteração 

automaticamente, sem ser necessária uma reimpressão; 

 O controlo do fluxo ou inventário pode ser feito numa plataforma centralizada e em 

tempo real (através dum dashboard com Indicadores chave de desempenho (Key 

Performance Indicator (KPI)) como a eficiência geral dos equipamentos (Overall 

Equipment Effectiveness - OEE), por exemplo). 
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Figura 7 – Exemplo de kanban  

2.1.5 Melhoria Contínua – Kaizen 

Kaizen é a prática da melhoria contínua. Do japonês, é uma palavra composta por Kai (que 

significa mudança) e Zen (que significa melhor) (Kaizen Institute 2016). Esta filosofia visa, 

de uma forma continuada, procurar melhorias nos produtos, nos processos, serviços e fluxos 

de informação. Kaizen é uma filosofia que deve estar presente transversalmente, em todas as 

pessoas envolvidas na organização. Começando pelas chefias de topo, que devem traçar a 

estratégia Lean da empresa, fazendo ver a todos que a busca pela melhoria tem de ser 

implementada, estabelecer objetivos e envolverem-se diretamente no gemba, (chão de fábrica, 

“o lugar onde as coisas acontecem”) de forma a liderar pelo exemplo. Só assim, o kaizen será 

implementado de forma eficaz ao longo da estrutura organizacional da empresa, passando por 

diretores, técnicos, operadores no gemba, até mesmo aos trabalhadores temporários. Segundo 

Imai (2012), Kaizen é mais do que a simples implementação de um plano de melhoria 

contínua com prazo de início e final, é um mindset que busca a melhoria “todos os dias, com 

toda a gente e em todo o lado”.  

 

Figura 8 – Comparativo entre a melhoria contínua e a inovação  

Ainda que possam parecer pequenas, estas pequenas mudanças aplicadas verticalmente em 

toda a organização, trazem resultados extraordinários ao longo do tempo. 

Aquando da implementação do TPS, para a evolução dos seus processos e produtos, as 

companhias ocidentais baseavam-se essencialmente noutro tipo de melhoria – a inovação. 

Esta, ainda que importante e indissociável do progresso (“a lâmpada não inventada através da 

melhoria continua da vela” – Oren Harari), implica normalmente grandes mudanças, 

investimentos avultados e resultados que podem ser problemáticos pelo que, acarreta um 

elevado risco. A abordagem incremental da filosofia japonesa tem como vantagem, o facto de 

ter baixos custos e risco associados. 

De seguida, serão abordados alguns conceitos que, de acordo com Imai (2012), são 

importantes de forma a garantir o sucesso de uma estratégia kaizen: 
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 Kaizen e a gestão: Como referido acima, este ponto diz respeito à importância que os 

altos quadros de gestão têm em definir, aplicar e fazer cumprir as políticas kaizen. 

 Processo vs resultado: O kaizen é um sistema orientado para o processo. Este deve 

ser melhorado para que consequentemente, os resultados melhorem; 

 Ciclos PDCA/SDCA: Na sequência dos tópicos abordados em cima, surge a Plan-Do-

Check-Act (PDCA) (planear-executar-conferir-ajustar/agir) ou Standardize-Do-Check-

Act (SDCA) (standardizar-executar-conferir-ajustar/agir), como primeiro passo na 

implementação, manutenção do kaizen nos processos e standards. O SDCA é 

normalmente seguido no início de um novo processo, quando a definição dos 

standards e métodos de produção são necessários 

 Qualidade primeiro: A qualidade deve ser a primeira prioridade, uma vez que a 

venda de produtos defeituosos ao cliente põe em risco a sustentabilidade do negócio. 

Elevados retrabalhos, paragens de produção e recalls, serão também 

diminuídos/eliminados se for dado o devido enfoque à qualidade. 

 Falar com os dados: Para a implementação de soluções de melhoria contínua, é 

fundamental que a análise seja baseada em dados por forma a evitar suposições e 

palpites. Para isso, um sistema de informação competente é essencial. 

 O próximo processo é o cliente: Comunicação e orientação para o cliente constante, 

seja ele interno ou externo 

 

Por último, mas não menos importante, é importante valorizar a opinião dos trabalhadores no 

chão da fábrica, utilizando o seu contributo na implementação do kaizen, uma vez que 

ninguém conhece os equipamentos e os processos como eles. Na Toyota, segundo (Takeuchi, 

Osono, and Shimizu 2008), os operadores “são vistos não como somente um par de mãos mas 

como trabalhadores sábios, com conhecimento acumulado pela experiência de trabalho nas 

linhas da frente da companhia”. Além das evidentes vantagens que a ajuda de um trabalhador 

experiente tem na prática do kaizen, estes sentir-se-ão motivados ao verem os inputs 

valorizados, ponto essencial para que trabalhem mais e melhor em busca de atingir o bem 

comum - o sucesso da empresa. 

 

2.1.6 3M 

A sigla 3M refere-se às palavras japonesas Muda, Mura e Muri (descritas pela Figura 9). 

Quando traduzidas à letra, elas significam desperdício, falta de regularidade e sobrecarga, 

respetivamente. Estes conceitos são fundamentais ao pensamento Lean pelo que, serão de 

seguida, descritos individualmente. 

 

 Muda 

Segundo Womack (2006), “Muda é simplesmente qualquer atividade que é desperdício 

porque não agrega valor ao cliente, mas consome recursos”. Taiichi Ohno identificou os 7 

tipos de Muda para que o gestor Lean identifique mais facilmente os problemas com que se 

depara no dia-a-dia, também chamados de 7M. 
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o Superprodução 

Este tipo de desperdício vai contra a filosofia JIT, abordada em 2.1.2 e é para Imai 

(2012) o pior de todos eles. A superprodução acontece quando a produção é superior à 

quantidade encomendada. Esta, provoca grandes perdas como o consumo de matéria-

prima, horas de trabalho de pessoal e maquinaria antes do necessário, espaço extra 

para armazenamento e aumento de custos administrativos, de transporte e de juros.  

 

o Stocks 

Além dos custos diretos associados já referidos, o inventário causado pela 

superprodução ajuda a esconder os reais problemas, prejudicando a implementação do 

kaizen (“Rio do Inventário”). 

 

o Transportes 

Embora o transporte seja essencial em qualquer fábrica, este deve ser minimizado pois 

implica tempo (e custos de transporte) em que não é acrescentado valor. Além disso, 

grande parte dos danos aos produtos acontece durante o seu transporte; 

 

o Esperas 

Perdas relativas ao tempo que os trabalhadores estão parados. Poderão surgir caso a 

linha não esteja balanceada corretamente, ou devido a falta de material ou avaria. 

  

o Processamentos inapropriados 

Desperdícios relacionados com processamentos que não agregam valor ao produto. 

Podem-se dever à falta de equipamentos adequados para satisfazer o pedido do cliente, 

falta de objetividade nas especificações ou instruções de trabalho incorretas. 

 

o Movimentações 

Qualquer movimento efetuado pelo operador que não esteja a acrescentar valor ao 

processo ou produto. 

 

o Defeitos   

Correções de defeitos implicam, normalmente, a interrupção de produção e trabalho 

extra.  

 

 

 Mura 

Traduzindo do Japonês, Mura significa irregularidade, variação ou desequilíbrio. Existe 

Mura, sempre que aconteçam paragens no trabalho de um operador ou máquina e interrupções 

no fluxo de produtos ou no planeamento da produção (Imai 2012).  
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 Muri 

Existe Muri quando trabalhadores ou equipamentos trabalham sobrecarregados de forma 

continuada. A identificação de Muri não é tão fácil quanto o Muda por exemplo, no entanto a 

sua correção é de igual importância, uma vez que a produtividade das linhas e a qualidade dos 

produtos ficarão comprometidos.   

 

 

Figura 9 - Muda, Mura e Muri3 

 

2.1.7 5s e Trabalho Standard 

5s é uma metodologia de organização do local de trabalho. Embora o conceito tenha também 

origem na indústria automóvel, na Toyota em particular, pode ser aplicado transversalmente a 

qualquer tipo de negócio (à semelhança de grande parte das técnicas de gestão Lean). Esta 

sigla agrega 5 palavras japonesas que correspondem a 5 passos a tomar na sua 

implementação, que serão descritos de seguida (Imai 2012): 

 

 Seiri (utilização/organização): 

Esta primeira etapa consiste em dividir os itens (ferramentas, produtos, matérias-primas, 

consumíveis, paletes, pastas com documentos, etc.) em duas categorias – aquilo que é 

necessário e aquilo que está a mais. Para ajudar a implementação do seiri, uma técnica de 

gestão visual usada é a utilização de “etiquetas vermelhas” (red tags), que facilitam a rápida 

identificação daquilo que é prescindível.  

 

 Seiton (organização): 

Após ter sido identificado e removido do gemba tudo aquilo que é desnecessário, interessa 

agora organizar tudo que é necessário de maneira mais eficaz possível. Os itens necessários 

devem se organizados por forma a minimizar os desperdícios relacionados com o tempo 

perdido na distância percorrida (os mais usados devem estar mais próximos) e procura dos 

mesmos. Também devem ser tidas em consideração questões de segurança e de consumo 

“primeiro a entrar primeiro a sair” (first-in, first-out) (FIFO). 

                                                 

3 http://www.osenseis.com/descubre-quienes-son-los-3-enemigos-de-lean-en-tan-solo-42/ 
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 Seiso (limpeza): 

Com o Seiso pretende-se melhorar as condições de limpeza do posto de trabalho. Além de 

promover um ambiente de trabalho saudável, o asseio de ferramentas, chão, paredes, 

secretárias, e outros, ajuda na deteção de problemas que de outra forma, poderiam não ser tão 

visíveis.  

 

 Seiketsu (sistematização): 

Segundo (Imai 2012), Seiketsu é criação de normas e o “trabalho contínuo que promove o 

Seiri, Seiton e Seiso de forma diária e continuada”. 

 

 Shitsuke (autodisciplina): 

Shitsuke é o compromisso que deve ser tido por todos em relação não só ao cumprimento das 

medidas abordadas até agora, mas também da sua melhoria. 

 

A padronização das operações é fundamental para garantir um fluxo contínuo de produção. Só 

assim, assegurando que as operações são sempre realizadas da mesma forma e sequência, é 

possível garantir uma estabilização nos processos. Além do trabalho ser mais metódico, esta 

padronização é fundamental para garantir que as outras técnicas de gestão Lean são passíveis 

de ser implementadas (segundo Ohno, “não existe Kaizen sem trabalho standard”). 

Conceitos importantes à uniformização e balanceamento da produção são também a 

manutenção de stocks intermédios (WIP) constantes (sem grandes variações, embora a 

tendência deva ser reduzi-los para promover o fluxo (JIT)) e o takt time (tempo útil disponível 

de produção dividido pela procura do mercado). 

2.2 Value Stream Mapping 

O value stream mapping (VSM) é uma técnica que pretende mapear todo o processo 

produtivo de uma dada instalação, fabril ou outra. Através da sua aplicação em toda a 

sequência de operações e visando não só o fluxo de material como também o fluxo de 

informação, esta ferramenta permite tirar uma “fotografia inicial” a toda a cadeia. Após a sua 

elaboração, é identificada a operação gargalo (bottleneck em inglês, representa a atividade 

com maior tempo de ciclo de uma dada sequência), e na qual ou quais, é acrescentado valor 

ou não. Seguidamente, é elaborado um outro VSM, desta vez de estado futuro, onde é descrito 

o processo após a aplicação de metodologias Lean como a eliminação de desperdícios e a 

produção orientada para a encomenda, tentando desta forma minimizar ou eliminar os passos 

que não acrescentam valor à cadeia (Kaizen Institute Consulting Group 2016). 
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Figura 10 - Exemplo de Value Stream Map4  

De notar que existem algumas regras na construção deste tipo de mapas. Na Figura 10 é 

apresentado um exemplo de VSM. A sequência dos processos produtivos que acrescentam 

valor está apresentada no fundo da imagem, precedida da chegada de matérias-primas ou 

consumíveis dos fornecedores. Entre cada processo representam-se os stocks intermédios, na 

forma de triângulos. Segue-se o envio do produto final ao cliente. Na parte superior do mapa 

está retratado o fluxo de informação (de notar que o fluxo de informação eletrónico é 

apresentado pelas setas “quebradas”). 

 

2.3 Análise de Pareto 

A análise de Pareto foi batizada segundo o economista Vilfredo Pareto, professor na 

Universidade de Lausanne na Suíça, que em 1906 verificou que 20% da população italiana era 

dona de 80% da riqueza do país. (Gittens, Kim, and Godwin 2005). Em 1940 Joseph M. 

Juran, engenheiro e uma referência na consultoria de gestão, aplicou o princípio de Pareto à 

gestão industrial. Baseando-se no trabalho do economista italiano, este reconhece o princípio 

vital few trivial many (poucos vitais, muitos triviais?). Como resultado desta observação, o 

princípio em que 20% de produtos/defeitos/etc. é responsável por 80% da 

faturação/paragens/etc ficou conhecido como princípio de Pareto ou regra dos 80/20.  

O gráfico de Pareto, que decorre do princípio com o mesmo nome, é uma ferramenta de 

análise e apoio à decisão muito útil, uma vez que é intuitiva e visualmente apelativa. Veja-se 

o exemplo da Figura 11. As barras estão ordenadas por ordem decrescente de frequência 

absoluta (eixo da esquerda). No eixo da direita verifica-se qual a frequência relativa 

acumulada, onde é possível conferir que as duas primeiras causas já são responsáveis por 

                                                 

4  http://sim.sbio.vt.edu/?p=1008 
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perto de 80% das paragens. Mais tarde surge a análise ABC que embora originalmente 

utilizada para controlo de inventários, pode ter uma aplicação mais transversal. Esta subdivide 

os itens em 3 categorias consoante a sua importância. Ao “A” correspondem 20% do total das 

categorias e representam 70 a 80% do total dos efeitos. Os “B” são 30% que representam 15 a 

25% do total e por fim os C, que são 50% do total de itens e no entanto o seu volume ascende 

somente a 5% do total. 

 

 

Figura 11 - Exemplo de um gráfico de Pareto5 

 

 

                                                 

5 http://asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/pareto.html 
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3 Descrição e análise dos produtos e processos produtivos 

3.1 Descrição da unidade 

Como referido no capítulo 1, a ACC surgiu no sentido de valorizar os desperdícios de 

matéria-prima gerados pela unidade produtora de rolhas, através da criação de subprodutos. 

Assim, a matéria-prima da empresa é maioritariamente constituída por pranchas de cortiça a 

partir das quais já foram previamente produzidas rolhas. Além desta, são também 

incorporadas no processo rolhas recicladas e outros desperdícios de produção, comprados a 

empresas internas ou externas ao grupo. 

A fábrica está subdividida em 3 grandes secções, que são fornecedores e clientes internos 

umas das outras (cada secção pode também comprar e vender produtos ao exterior, caso o 

preço seja mais competitivo que o do fornecedor/cliente interno). Na trituração, as matérias-

primas são recebidas, moídas e separadas consoante a granulometria, a densidade e humidade 

dos granulados. Segue-se a aglomeração, que recebe os granulados da trituração, e os 

aglomera tanto em blocos, como em cilindros. Para que este processo seja possível, o 

granulado é misturado com colas e aglomerantes (e polímeros, em alguns casos) e curado em 

fornos convencionais (alimentados por caldeiras, onde é queimado pó de cortiça produzido na 

secção seguinte) ou em fornos de alta frequência. Por fim vem a transformação. Aqui os 

blocos e cilindros aglomerados são laminados em placas e rolos respetivamente e são de 

seguida trabalhados até à obtenção do produto final. O produto é embalado nesta secção e 

entregue ao APA (armazém de produto acabado), que lida com a expedição para o cliente 

final. 

Existem na empresa dois grandes grupos de produtos. Os produtos CC (“cortiça com cortiça”) 

e os produtos CB (cortiça com borracha). A fábrica está também dividida consoante o 

produto, pelo que a unidade de CC tem a sua própria aglomeração e transformação, 

independente da aglomeração e transformação CB.  

O foco da presente dissertação está nos produtos B2B2C da secção de transformação da 

unidade CC (cujo layout é apresentado na Figura 12. Foi adicionado um código de cores para 

ajudar a identificação dos equipamentos usados nos processos abordados em 3.3). 
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Figura 12 - Layout da unidade de transformação CC  

 

3.2 Descrição dos produtos alvo de estudo 

Fruto das exigências do mercado e da política de diversificação da empresa, são produzidas 

nesta secção dezenas de referências. Assim, começou por se proceder à análise das referências 

com maior peso nas vendas, através da avaliação das vendas da secção ao APA durante os 

primeiros 8 meses de 2016 (apresentada na Figura 13). Dentro desta secção, os produtos estão 

divididos em 3 famílias, Home, Organizer e Gifts. 

 

Figura 13 - Total de Produção 

De seguida, elaborou-se um diagrama de Pareto para as duas famílias com maior peso.  
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Começando pela família Home:  

 

Figura 14 - Diagrama de Pareto da família de produtos Home. 

Com a consulta da Figura 14, verifica-se que dentro dos produtos Home a subfamília 

“Contentores” se destaca com cerca de 70% do total de vendas (tanto na Figura 14, como nas 

Figuras Figura 15Figura 16Figura 18, os valores absolutos estão apresentados em K€ em que 

K é uma constante). Dado que no início do projeto não se tinha um conhecimento 

aprofundado dos produtos, procedeu-se então à análise da evolução das vendas da categoria 

com maior peso (como mostra a Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Produção mensal - "Contentores" 

Após a discussão dos resultados da análise acima com o director industrial, constatou-se que 

se tratava de uma grande encomenda, de um cliente esporádico, que entretando terminou e foi 

incluída na subfamilia “Contentores”. Uma vez terminada essa encomenda, esses produtos 

deixaram de ser produzidos. Para facilitar a análise do peso de cada subfamília (por forma a 

identificar as referências com maior importância que serão alvo de estudo), foram refeitos o 

diagrama de Pareto, assim como o gráfico do total de vendas, que se seguem. 
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Figura 16 - Diagrama de Pareto da família de produtos Home s/contentores 

 

Figura 17 - Total de produção s/Contentores 

Constata-se na Figura 17 que, após a retirada deste grande volume de produtos relativos à 

grande encomenda referida acima, a família de produtos Organizer torna-se a que tem maior 

peso global nas contas da secção. Passar-se-à de seguida à sua análise, à semelhança da 

anterior. 

 

Figura 18 – Diagrama de Pareto da família de produtos Organizer 
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Conhecido o peso de cada família e subfamília de produtos, numa perspectiva mais próxima e 

mais facilmente extrapolavel, aquilo que poderá acontecer num futuro próximo (excluindo a 

grande encomenda), procedeu-se à escolha das referências alvo de estudo. Estas foram 

selecionadas tendo por base o peso de cada uma dentro de cada subfamília de produtos, no 

entanto também tido em conta o seu método de fabrico, por forma a submeter-se a análise 

uma gama de produtos abrangente e representativa do total de referências produzidas. 

As referências selecionadas estão apresentadas na Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Referências alvo de estudo6 

Referência Descrição Família Subfamília Foto 

1 

Memoboard 

600x400mm 

magnético com 

caixilho em 

aluminio 

Organizer 
Memos não 

cortiça 

 

2 

Memoboard 

600x900mm 

com ripa de 

madeira e vinil 

semelhante a 

lousa 

Organizer 
Memos não 

cortiça 

 

 

3 

Memoboard 

400x600mm 

magnético com 

ripa colorida 

Organizer 
Memos não 

cortiça 

 

4 

Memoboard 

600x900mm 

com decorativo 

de cortiça e ripa 

de madeira  

Organizer 

Memos cortiça 
naturais  

 

 

5 

Memoboard 

400x600mm 

com decorativo 

de cortiça e ripa 

de madeira  

Organizer 

Memos cortiça 
naturais  

 

 

6 

Memoboard 

Mapa Mundo 

600x600mm 

com decorativo 

de cortiça e ripa 

de madeira 

Organizer 

Memos cortiça 
naturais  

 

 

                                                 

6 Fotografias retiradas do catálogo da ACC 
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7 

Memoboard 

400x600mm 

com decorativo 

de cortiça 

combinado com 

chapa branca   

Organizer 
Memos 

combinados 

 

8 
Base de quente 

200x10mm 
Home Bases quentes 

 

9 

Coaster 

redondo 

95x3mm 

Home 
Bases mesa 

naturais 

 

10 

Placemat 

retangular 

290x440x3mm 

Home 
Bases mesa 

decoradas 

 

 

De forma a auxiliar o estudo de cada referência, foram elaborados fluxogramas das operações 

e marcadas no layout a sequência das estações de trabalho necessárias à fabricação das 

mesmas. As Figura 19 eFigura 20 mostram esses documentos, relativos à referência 1 (os 

mesmos documentos para as restantes referências podem ser consultados nos Anexos A e B). 

Insert

Imanes

Palete

Caixa

Filme

APA

Embalar

Montar

Fita Adesiva

Cartão

Etiqueta

Marcador

4 Cantos de 
plástico

Tabuleiro

Chapa

Softboard

Cortar
(serra 07) 

PA-OR-Memos não cortiça

Cortar 
(serra 18)

Ripa de 
Alumínio

Serra 7 livre?

Não

Sim

Estabilizar

Acessórios

1h

 

Figura 19 - Fluxograma de processos da referência 1 
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PA-OR-Memos não cortiça  

Figura 20 – Sequência de operações no layout da fábrica. (A vermelho, primeiro processo e a verde, o último) 

3.3 Descrição dos processos produtivos chave 

Nesta secção, será feita uma abordagem aos processos produtivos considerados mais 

importantes, assim como uma análise às questões relacionadas com a produtividade, 

detalhadas além dos dados imediatamente disponíveis. São também apresentados alguns 

resultados dessa análise, de forma a ajudarem a caracterização dos processos encontrados. 

3.3.1 Retificação 

A retificação é normalmente o primeiro processo produtivo efetuado na secção da 

transformação. Durante esta etapa, os blocos em bruto, aglomerados previamente, são 

retificados à medida necessária. Estes blocos têm frequentemente, defeitos superficiais 

provenientes do contacto da superfície do bloco com o molde (apresentados na Figura 21). 

Outro tipo de defeito comum é uma ligeira curvatura. Este defeito é especialmente notado em 

blocos aglomerados na linha BL1 (que tem um método de aglomeração diferente de BL2 e 

BL3). Além disso, esta curvatura é tão mais acentuada, quanto menos tempo o bloco estiver 

em estabilização. Ambos os defeitos são corrigidos com a retificação, permitindo às etapas 

posteriores tempos úteis de trabalho superiores, assim como reduzir as quantidades de 

desperdícios. 

 

Figura 21 - Exemplo de bloco em bruto, com defeitos superficiais e ligeira curvatura 
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1º 2º 3º

02/11/2015 175 226 241 642

03/11/2015 180 155 281 616

04/11/2015 151 168 269 588

05/11/2015 254 201 263 718

06/11/2015 179 276 251 706

09/11/2015 230 252 240 722

10/11/2015 248 282 320 850

11/11/2015 233 274 281 788

12/11/2015 156 248

13/11/2015 193 266 225 684

16/11/2015 193 316

17/11/2015 280 286 115 681

18/11/2015 264 285 313 862

19/11/2015 174 296 300 770

20/11/2015 169 220

21/11/2015 246 246

23/11/2015 217 310 322 849

24/11/2015 187 275 326 788

25/11/2015 215 198 261 674

25/11/2015 215 198 261 674

26/11/2015 212 130 278 620

27/11/2015 187 320

30/11/2015 285 307 302 894

30/03/2016 170 164

02/06/2016 260

06/06/2016 226 285

09/06/2016 231

14/06/2016 195 255 306 756

02/07/2016 216

01/09/2016 387

05/09/2016 156 298 288 742

06/09/2016 248 250 255 753

07/09/2016 242 288 297 827

08/09/2016 228 228 258 714

09/09/2016 216 294 290 800

12/09/2016 280 260 260 800

13/09/2016 202 252 288 742

14/09/2016 200 296 278 774

15/09/2016 218 235 280 733

16/09/2016 199 187 301 687

16/09/2016 199 187 301 687

19/09/2016 231 282 211 724

20/09/2016 211 272 300 783

21/09/2016 300 312 295 907

22/09/2016 237 150 282 669

23/09/2016 266 227 340 833

26/09/2016 123 267

27/09/2016 200 105 272 577

28/09/2016 235 247 222 704

29/09/2016 189 256 311 756

30/09/2016 130

03/10/2016 140 222 290 652

04/10/2016 210 143

07/10/2016 163 198 259 620

10/10/2016 216 246 274 736

11/10/2016 195 238 226 659

12/10/2016 181 185 266 632

13/10/2016 172 180 304 656

14/10/2016 182 248 96 526

17/10/2016 207 169 300 676

19/10/2016 169 222

20/10/2016 153 122 316 591

21/10/2016 243 304 248 795

24/10/2016 148 148 281 577

25/10/2016 138 138 278 554

26/10/2016 235 166 307 708

28/10/2016 235

Desvio Padrão 39,8 56,8 46,5 89,0

Média 207,7 235,7 279,3 711,4

Média3T-Média 71,6 43,6 0,0 115,2

Blocos/Hora 26,0 29,5 34,9 29,6

Retificadora

Dia
Turno

Total 
Este processo produtivo é claramente um 

bottleneck. Ainda que a retificadora seja um 

dos poucos equipamentos da fábrica que 

trabalha a 3 turnos, o seu output não é 

suficiente para satisfazer as necessidades dos 

processos seguintes. Isso prova-se, 

analisando os tempos improdutivos 

assinalados nas declarações de produção das 

laminadoras, por exemplo. A causa “limpeza 

de blocos”, surge recorrentemente. Esta 

limpeza implica que sejam os laminadores a 

eliminar os defeitos descritos acima. Para 

este processo, o laminador faz em média 7 

passagens na face superior do bloco, recorre 

à grua para virar os blocos e faz mais 7 

passagens a cortar material que é 

desperdiçado, até poder finalmente começar 

a laminar placas.  

De forma a procurar melhorar o desempenho 

na retificação foram pedidos dados relativos 

ao número de blocos retificados por turno. 

Devido ao facto de o sistema de informação 

estar bastante ultrapassado (AS400) e ser 

pouco flexível, esse controlo é feito através 

de uma folha de Excel, enviada pelo chefe 

de equipa ao fim de cada turno, ao Diretor 

Industrial. 

A primeira fase do estudo, disse respeito ao 

tratamento de dados (e à compilação das 

várias folhas Excel na Tabela 4). Embora 

inicialmente a amostra fosse pequena, 

verificou-se que existia uma diferença 

bastante significativa no número de blocos 

retificados. Nas duas vezes em que ao longo 

do período deste trabalho se teve acesso a 

novos dados, a diferença aumentou. 

Tendo em conta que a retificadora é o 

equipamento com o mais elevado custo 

horário da secção (que inclui custos 

energéticos, mão de obra, amortizações, 

etc.), verificou-se que procurar soluções no 

sentido de aproximar os valores do número 

de bloco retificados entre turnos traria um 

impacto monetário muito elevado.  

De forma a garantir que casos 

extraordinários (como turnos sem mudança 

de referências, avarias, pedidos especiais de 

clientes, etc.) não deturpavam a 

confiabilidade dos dados recolhidos, 

Tabela 4 - Análise ao número de blocos retificados por turno 
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(apresentados na Tabela 4) foram considerados outliers os valores a uma distância superior a 

dois desvios padrão em relação à média (embora na prática a diferença das médias retirados 

os outliers, não seja significativa).  

Tabela 5 - Tempo de retificação por referência 

Referência Tempo (min.) 

1 1,25 

2 1,25 

3 1,25 

4 1,25 

5 1,25 

6 1,25 

7 1,25 

8 1,25 

9 1,25 

10 1,25 

11 1,25 

12 1,25 

13 1,25 

14 1,25 

15 1,25 

16 1,25 

17 1,25 

18 2,5 

19 2 

  

Convém ainda acrescentar que são retificados 19 tipos diferentes de blocos no equipamento 

(alocados consoante a procura de forma aleatória a cada turno). Dado que não se dispunha de 

informação relativa ao tipo de referência retificada por dia (somente a quantidade total de 

blocos retificados), admitiu-se que todas tinham igual peso, obtendo assim o tempo médio de 

processamento de 1,36 minutos por bloco.  

Constatadas as diferenças entre turnos (apresentadas na Figura 23), procuram-se identificar 

então, todas as causas de paragem da máquina (baseado na observação do equipamento e 

discussão com os operadores): 

 Falta de Blocos no tapete de alimentação; 

 Irregularidades nas tolerâncias dos blocos aglomerados, que provocam o 

empancamento; 

 Lotação do tapete de retificados; 

 Avarias. 
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Figura 22 - Layout retificadora 

De seguida, identificaram-se as razões para as diferenças na média de blocos retificados por 

turno: 

 No terceiro turno, o operador está exclusivamente no controlo da retificadora, 

enquanto que, nos outros, turnos acumula outras tarefas (alimentar e escoar as 

laminadoras e a serra, levar os desperdícios à trituração); 

 No primeiro turno, o funcionário da retificadora tem as seguintes tarefas acrescidas em 

relação ao do segundo: 

o Abastecimento da serra que normalmente só trabalha no 1T – trabalho exigente 

e o operador tem que fazer um percurso longo; 

o Abastecimento da laminadora 13, que trabalha maioritariamente de manhã; 

o Transporte dos desperdícios à trituração, mais frequente de manhã; 

o O turno da tarde tem mais um empilhador, a partir das 17h. 

 

Identificadas as causas para as diferenças, procuram-se calcular os impactos relativos a estas 

perdas: 

 Impacto direto – Uma vez que o equipamento tem um elevado custo horário, às 

diferenças de produtividade entre turnos apresentadas na Tabela 4 (no terceiro turno 

são retificados mais 34,5% de blocos que no primeiro e mais 18,5% que no segundo), 

corresponde uma elevada quantia.  

 Impactos indiretos na cadeia de operações, descritos de seguida: 

 

Figura 23 - Boxplot de blocos retificados por turno 
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Veja-se o caso da laminadora 13, que nos 3 primeiros quadrimestres deste ano e, de acordo 

com as declarações de produção preenchidas pelos operadores, teve 29 horas de tempos 

improdutivos relativas à limpeza de blocos. Estes tempos improdutivos não existiriam, caso 

os blocos fossem retificados. Acompanhou-se uma limpeza de blocos em que, excluído o 

tempo de carregar a mesa (que tem que acontecer de igual forma, caso os blocos sejam 

retificados), demorou 7:45 minutos para o caso de uma referência leve, em que os blocos 

foram virados manualmente e 11:30 noutra, em que foram virados com a grua. Esta diferença 

deve-se às diferentes metodologias de trabalho entre os operadores, (frequentemente ouviram-

se comentários do género: “como eles fazem não me interessa”) e ao diferente peso dos 

blocos consoante a densidade. Este número de horas relativo às limpezas de blocos, não 

espelha o tempo perdido efetivamente, uma vez que segundo se pôde confirmar, nem todos os 

trabalhadores as registam como tempos improdutivos (pelo menos um laminador no turno da 

tarde e outro no turno da manhã, nunca as registavam nas declarações de produção).  

Quando considerados os tempos improdutivos de todas as laminadoras (em que o registo na 

declaração de produção foi efetuado), estes totalizaram 271 horas, nos primeiros 8 meses de 

2016. Posto isto, pretende-se demonstrar que um aumento do número de blocos retificados 

(mantendo os custos de funcionamento da retificadora) implicaria uma redução direta nestes 

tempos improdutivos (e consequentemente nos custos) da laminagem. 

Dado que grande parte do montante relativo ao custo horário da retificadora, se deve a custos 

de eletricidade, procurou-se estudar também o equipamento nesse sentido. Pensou-se nesta 

questão, tendo já em vista uma proposta de melhoria que passaria por parar ou reduzir a 

velocidade das serras aquando do empancamento, (que será descrita mais aprofundadamente 

no próximo capítulo), a qual embora seja uma solução de recurso (o ideal seria eliminar os 

empancamentos) poderá trazer uma poupança de recursos. 

 

3.3.2 Laminagem 

Após a retificação, o processo que normalmente se segue é a laminagem (ainda que nem 

sempre). De acordo com a política de economia circular da empresa e da relação 

parceiro/concorrente com outras indústrias do sector, já referida anteriormente, das vendas da 

empresa constam produtos em todas as fazes do seu desenvolvimento até chegar ao cliente 

final.  

Nesta fase, os blocos são cortados em placas. A mesa da laminadora é carregada com 12 a 14 

blocos (dependendo das dimensões dos mesmos), que são colocados com um ângulo de 

ataque de cerca de 15º em relação à lâmina, de forma a minorar a reação ao choque inicial 

com a mesma. 

Idealmente os blocos seriam laminados após a retificação, o que nem sempre é possível graças 

à sobrecarga desse equipamento. Esse impacto foi calculado no subcapítulo anterior. Através 

da análise das declarações de produção destes equipamentos, foi possível verificar que além 

das limpezas de blocos (12%), os principais tempos improdutivos foram relativos a limpezas 

regulares do posto de trabalho (26%) e manutenções de primeiro nível (18%). 
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Figura 24 - Laminadora 13. Onde são laminados os decorativos dos memoboards (memos) 

 

3.3.3 Colagem e prensagem 

Dos produtos de cortiça analisados, todos passam pelos processos descritos até então, algo 

que já não acontece na colagem e prensagem. Aqui, somente os produtos correspondentes à 

subfamília “memos cortiça natural” são trabalhados. Nesta estação, o cartão é colado com o 

decorativo de cortiça, que é de seguida prensado. A alimentação de cartão e o escoamento de 

placas cortadas no tapete é feito por dois robots. Foi precisamente nestes robots, que os 

principais problemas foram encontrados.  

 

Figura 25 - Problemas identificados no robot de alimentação da linha de colagem e prensagem 

Verificou-se que os itens transportados pelo robot através de ventosas de sucção pneumática 

caem frequentemente antes de chegarem ao tapete de alimentação da linha, obrigando os 

operadores a pararem o processo e reorganizarem o material (conforme demonstrado na 

Figura 25). Além do tempo desperdiçado, existem também perdas relativas a material 

danificado.  

3.3.4 Montagem e embalagem de Memoboards 

Este processo produtivo é dos poucos na unidade de transformação de aglomerados, no qual a 

produção é feita em linha (conforme apresentado na Figura 26, e seguindo o standard works 

da Tabela 6). Esta estação de trabalho está localizada num anexo do armazém de 

transformação, de forma provisória enquanto são feitas algumas alterações ao layout, 

decorrentes da aquisição de uma seccionadora e uma CNC (a compra destes equipamentos 

visa substituir serras de corte manual, obsoletas).  
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Figura 26 - Layout linha memoboards 

 

Tabela 6 - Descrição do standard works da linha de montagem e embalagem de memoboards 

Operação Descrição Operador 

Montagem 

Abastecer zona de trabalho com cartão e ripa 

Colocação de 4 ripas no cartão 

Repor cartão e ripa, sempre que necessário 

Reembalar memos 

Tarefa mais rápida  

A1/A2 

1ªbanca: tarefa mais rápida 

2ªbanca: tarefa mais rápida 

Montagem 

Agrafar o memo nos 4 cantos 

Colocar memo no tapete e colocar panfleto e 

acessórios no memo 

B1/B2 

Embalagem 

Montar caixa 

Colocar etiqueta no memo, se aplicável 

Colocar memos na caixa 

Fechar caixa 

Colocar caixa na palete 

Colocar etiqueta na caixa 

Reembalar se necessário 

C 

Set up 

(durante uma 

ordem) 

Abastecer agrafador com pack de agrafos 

Substituir bobine de filme da embaladora 

Abastecer panfletos e acessórios  

B1/B2 

B1+B2 

2ªbanca: tarefa mais rápida 

Set up 

(final uma ordem) 

Retirar/Abastecer panfletos 

Retirar/Abastecer cartão 

Retirar/Abastecer ripa 

Preencher ficha de produção 

A1 

A2/B2 

A2/B2 

C 

Movimentações 

Zona de montagem e stock de ripa e cartão 

Zona de agrafar 

Zona de embalagem 

A 

B 

C 
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Atualmente a linha está distribuída segundo o esquema apresentado na imagem em cima. 

Aquando da sua instalação definitiva, existirá a possibilidade de ter até 4 estações de 

montar/agrafar (A/B) (que são os postos críticos da linha), que serão utilizadas consoante a 

procura.  

3.3.5 Corte no Balancé 

No balancé, são trabalhadas as referências 9 (apresentada na Figura 27) e 10. As placas de 

cortiça laminadas anteriormente são colocadas no equipamento, que as trabalha em diferentes 

formas, consoante o cortante introduzido. 

 

Figura 27 - Exemplo da referência 9 - Coaster7 

                                                 

7 Fotografia retirada do catálogo da ACC 
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4 Propostas de melhoria 

Após a análise dos processos produtivos no capítulo anterior, passa-se à apresentação das 

propostas de melhoria. Serão abordadas propostas relativas a alguns dos processos descritos 

acima, à interligação entre os mesmos e outras. 

4.1 Retificação  

De seguida, serão elencadas as propostas relativas à melhoria do processo de retificação, 

ordenadas de maneira crescente em relação ao seu custo direto. 

4.1.1 Formação aos operadores 

Como descrito em 3.3.1, durante o primeiro e segundo turnos, o operador responsável pela 

retificadora tem outras responsabilidades além do trabalho no posto da retificação, per se. 

Este acréscimo em relação ao 3º turno, faz com que existam as diferenças identificadas no 

número de blocos retificados (no terceiro turno são retificados mais 34,5% de blocos que no 

primeiro e mais 18,5% que no segundo). É  então fundamental que os operadores executem 

essas tarefas de forma o mais eficiente possível, algo que nem sempre acontece. 

Recorrentemente, foram verificadas as seguintes situações: 

 O tapete de alimentação da retificadora só era carregado quando todos os blocos 

fossem retificados, ficando assim o equipamento parado enquanto o operador ia ao 

armazém buscar blocos. 

 Aquando do reabastecimento, primeiro eram carregadas todas as paletes no tapete (5 

ou 6, por vezes) e só depois era iniciado o processo. 

 A máquina ficava parada recorrentemente durante a hora de almoço (30 minutos de 

duração). 

De forma a eliminar/minimizar estas ocorrências, foi marcada uma reunião com os operadores 

de ambos os turnos e foi apresentado um guia de boas práticas para a retificação. Foi 

enfatizada a importância e impacto do seu trabalho e apresentado o elevado custo horário do 

equipamento para a empresa. Foram também abordados os tópicos descritos acima, com o 

intuito de evitar que se repitam. 

4.1.2 Criação de um buffer  

Analisou-se a possibilidade de criar um buffer perto do equipamento, de forma a reduzir o 

muda das deslocações percorridas pelo operador aquando do abastecimento da máquina. Esta 

melhoria não foi implementada por falta de espaço. Propõe-se a reorganização da estante 

adjacente ao equipamento, que terá que passar por encontrar uma solução para os “monos” 

(produtos não movimentados há mais de 365 dias). Esta identificação prende-se com o 

primeiro passo dos 5s (Seiri). 
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4.1.3 Solução de ajuste às diferentes referências na paletizadora 

A paletizadora recebe os blocos retificados e coloca-os na 

palete. O equipamento tem um braço que serve de batente de 

posicionamento. Este levanta, permitindo a passagem do 

bloco, com o avançar do tapete. Depois de o tapete ter 

avançado totalmente, o braço desce e o tapete recua deixando 

os blocos colocados em cima da palete. Existem dois tipos de 

paletes diferentes, as métricas  (1000mm x 1000mm) e as 

inglesas (950mm x 1280mm), para duas dimensões de blocos 

com o mesmo nome. É  necessário fazer um ajuste no braço da 

paletizadora sempre que existe uma mudança entre as duas. 

Para as inglesas, o braço estava como apresentado na Figura 

28. Quando era feita a mudança para as referências métricas, 

era acrescentado outro pequeno paralelepípedo de dimensão 

semelhante ao que já lá estava (este pedaço de aglomerado era 

fixo ao braço da paletizadora com fita cola). Este ajuste era fundamental pois caso não 

acontecesse os blocos não ficavam colocados corretamente na palete.  

Uma vez que esta solução era bastante precária e a sua implementação demorada (cerca de 2 

minutos por cada vez que era acrescentado o paralelepípedo de aglomerado), idealizou-se a 

solução apresentada na Figura 29, que foi aprovada e implementada. Atualmente faz-se a 

mudança em cerca de 20 segundos, sem necessidade de retirar a extensão, eliminando o risco 

de perder a extensão ou de a arrumar fora do lugar determinado. Esta medida, que não 

implicou qualquer custo além de cerca de três horas de trabalho do serralheiro, poupa cerca de 

3,33 minutos por turno (2 set ups de mudanças entre dimensões métricas e inglesas por turno 

x 2 minutos de set up inicial = 4 minutos. Subtraindo o tempo que atualmente o set up demora 

obtêm-se então 3,33 minutos. Quando multiplicados por 3 turnos diários e 250 dias úteis 

anuais, estima-se que será obtida uma poupança de aproximadamente 42 horas por ano). 

 

Figura 29 - Melhoria implementada no braço da paletizadora 

4.1.4 Rotação da palete no tapete de saída 

Após a saída dos blocos da retificadora, eles são carregados na mesma palete que os levou até 

lá. Para que isso aconteça, a palete vazia, ao contornar a máquina passa por um servomotor 

que a roda 90 graus. Este servomotor, dada a sua velocidade de serviço, bate ligeiramente no 

final do seu curso, provocando uma rotação na palete superior à desejada (acontece 

especialmente em paletes desequilibradas ou defeituosas, que aparecem ocasionalmente). 

Carregar blocos numa palete mal posicionada como a da Figura 30, pode provocar a queda 

dos mesmos, uma vez que esta embate contra os motores dos tapetes, danificando-os. 

Figura 28 - Braço da paletizadora 
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Figura 30 - Palete fora de posição 

Para resolver este problema, idealizou-se um atuador pneumático (Figura 31) que coloca a 

palete em posição durante a rotação. Este atuador é comandado pelo mesmo sinal que dá 

ordem de arranque ao motor. O equipamento embora não tenha sido implementado, foi 

construído e testado com sucesso. A versão atual, depois de reforçada e pintada, irá ser 

implementada na retificadora. Não foi necessário qualquer investimento além do trabalho do 

serralheiro uma vez que todos os materiais foram reutilizados. 

 

Figura 31 - Protótipo idealizado em testes 

4.1.5 Instalação de um Andon 

O Andon é uma ferramenta normalmente utilizada na implementação do Jidoka no gemba. O 

facto de a retificadora ser, como referido anteriormente, o bottleneck da unidade, justifica a 

implementação deste equipamento para que os empancamentos regulares sejam mais fácil e 

rapidamente detetados. A sua implementação é de especial importância, uma vez que o 

operador tem tarefas acrescidas ao seu trabalho no posto de retificação. Teve-se em atenção 

que o sinal luminoso ficasse colocado num ponto alto, para que o operador conseguisse 

identificar o estado de funcionamento da máquina, a partir de qualquer ponto do armazém de 

transformação de aglomerados. 

Para a implementação deste Andon (Figura 32), contactaram-se vários fornecedores (optando-

se pela proposta economicamente mais competitiva), tratou-se da programação do sinal no 

PLC com o técnico (usando os sensores de posição já existentes na máquina associados a 

temporizadores) e finalmente, contratou-se uma empresa externa que fez a implementação do 

mesmo. O investimento é recuperado com a prevenção de 3 horas de paragens. 
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Figura 32 - Andon instalado 

4.1.6 Paragem/redução de velocidade das serras aquando do empancamento 

O equipamento em questão possui 7 motores elétricos. Desses, só 4 (os motores de 5,5 kW de 

potência das serras de retificação das faces verticais dos blocos) são controlados por 

variadores de frequência (apresentados na Figura 33), equipamentos essenciais para a fácil e 

rápida implementação da solução pensada de paragem ou redução da velocidade das serras. O 

sinal de funcionamento do equipamento programado para a instalação do Andon (programado 

com temporizadores nos sensores de posição) seria utilizado para dar ordem de 

paragem/abrandamento ou de retoma da velocidade de trabalho. 

Pensou-se inicialmente em parar completamente as serras aquando do empancamento. No 

entanto, caso se optasse por esta solução, o facto dos motores não atingirem instantaneamente 

a velocidade de trabalho poderia comprometer o tempo de ciclo. Além disso, não só o 

consumo de energia do motor é maior no arranque, como o acréscimo de ciclos de arranque 

poderia prejudicar a vida útil do mesmo, o que torna esta solução pouco apelativa. Procedeu-

se então ao teste tendo em vista a solução de reduzir a velocidade das serras. É  relevante 

acrescentar que a poupança esperada com esta solução diz respeito à redução do consumo 

elétrico do motor a trabalhar em vazio. 

 

Figura 33 – Variadores de frequência 

Comparou-se o consumo de corrente de uma serra em vazio à velocidade de trabalho, 3780 

rpm (63Hz, (1)) com várias velocidades de outra serra em vazio também (2). Verificou-se 

quando se colocou a serra 2 a 30 Hz (1800 rpm, uma redução de 52,4%), a redução do 

consumo de corrente era de cerca de 8,1%, bastante inferior ao esperado inicialmente. Esta 
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solução foi assim abandonada, dado que para implementa-la seria necessário subcontratar 

uma empresa externa para fazer a programação necessária. Convém ainda referir que, da 

redução de consumo de corrente verificada, parte diz respeito a corrente ativa e outra parte a 

corrente reativa, cobradas de forma diferente pelo fornecedor de eletricidade. Assim, do 

estudo de implementação de uma solução destas no futuro, deverão ser quantificados ambos 

os tipos de corrente, recorrendo a um analisador da qualidade de potência. 

 

4.1.7 Operador em permanência no posto 

Dado que a principal razão para a diferença no número de blocos retificados entre turnos é o 

facto de, no terceiro turno o operador estar exclusivamente no controlo da máquina, propôs-se 

que o operador fosse dispensado de realizar outras funções, além do seu trabalho no posto. 

Assim, todos os retificadores teriam a mesma carga de trabalho e não existiriam outras razões 

para que a média de blocos retificados variasse entre turnos. Caso a média de blocos 

retificados por turno fosse a mesma (veja-se a Tabela 4), dado o elevado custo horário da 

máquina, o aumento de produtividade não só pagaria a dois operadores extra (um para o 

primeiro e outro para o segundo turno) como ainda existiria uma poupança considerável. 

Desde início, esta proposta foi posta de parte pelo Diretor Industrial, dado que se está a 

procurar reduzir e não aumentar a força de trabalho humana. No entanto ao aumento de custos 

do equipamento ficaria alocada apenas uma pequena fração dos custos do salário dos 

operadores (extra), uma vez que estes ficariam livres para outras atividades. Considera-se que 

a criação de um percurso de fornecimento logístico circular – comboio logístico 

(mizusumashi) – seja através da alocação de trabalhadores extra, ou flexibilização dos 

existentes poderá trazer ganhos consideráveis e é algo que deve ser estudado no futuro. 

4.2 Colagem e prensagem 

Verificou-se que o problema descrito em 3.3.3, relacionado com a queda dos produtos em 

curso antes de chegarem ao tapete da linha, acontecia de forma recorrente. Este problema 

ocorre normalmente, por uma de duas razões: mau posicionamento da palete de placas de 

aglomerado ou de cartão no tapete de abastecimento; e velocidade de subida do robot superior 

à ideal (ao subir rapidamente, o robot trazia a placa seguinte à transportada por vácuo, a qual 

acabava por cair no curso de trabalho do equipamento). 

Quanto à origem da primeira, ponderou-se instalar uma calha para que, sempre que o 

operador substituísse a palete, esta ficasse colocada na posição correta e assim, se mantivesse 

no decurso do trabalho. Isto não foi possível, dado que os fornecedores utilizam tamanhos 

diferentes de palete, no entanto estes foram contactados no sentido de uniformizar a dimensão 

das mesmas, tendo em vista uma solução deste género no futuro.  

No caso da segunda, e em conjunto com a equipa de manutenção, reprogramou-se o tempo de 

espera do robot em cima da palete (ao esperar em cima da palete, a placa seguinte que vinha 

junto com a que se pretendia efetivamente transportar, tinha tempo de cair em cima da palete, 

em vez de no percurso até ao tapete). Acrescentou-se então, meio segundo de espera, o que 

minorou o problema. Este atraso, além de evitar a maioria das pausas no processo, não trouxe 

prejuízo ao tempo de ciclo, uma vez que o robot esperava em média 1,20 segundos no caso 

das placas mais pesadas e 0,6 segundos no caso das mais leves, antes de as pousar no tapete.  
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Figura 34 - Robot de alimentação do tapete da prensa 

No caso especifico do cartão para memoboards, colado nesta estação, este tem um lado 

ligeiramente mais liso que outro. De acordo com os operadores do equipamento, o cartão cai 

menos vezes no trajeto até ao tapete quando as ventosas estão em contacto com o lado mais 

liso. Foi então pedido que se contactassem os fornecedores para que o cartão chegasse sempre 

nessa mesma posição, algo que nem sempre acontecia. Conclui-se que, embora o problema e a 

sugestão de solução fossem do conhecimento dos operadores, essa informação não chegava 

eficazmente à gestão. Aproveita-se para realçar a importância do envolvimento de todos para 

o sucesso do kaizen, referida no enquadramento teórico em 2.1.5. 

Por último, propôs-se que fossem formados novos operadores para o equipamento, dado que 

os únicos dois operadores que trabalham com estes equipamentos têm 60 ou mais anos de 

idade. 

4.3 Corte no balancé 

Durante a fase inicial de análise dos processos produtivos, verificou-se que quando eram 

cortadas placas no balancé, por vezes era cortada uma placa grande da qual se faziam 4 

referências 10, e outras vezes era cortada meia placa, de onde se faziam somente 2 referências 

10. Constatou-se que existe esta diferença no processo produtivo quando são cortadas placas 

serigrafadas da referência 10. Naturalmente, esta diferença implica que o tempo despendido 

no total da operação de corte do mesmo número de referências 10, seja duas vezes maior 

quando são cortadas meias placas, em relação a placas completas. 

A serigrafia (que é feita num fornecedor externo à Corticeira Amorim) implica que as placas 

sejam curadas numa estufa, processo que faz com que as dimensões das placas variem (por 

vezes de forma não constante). Para se garantir que a esquadria para o corte é feita 

corretamente, são então serigrafadas meias placas (que dão após o corte no balancé, origem a 

dois 10), minimizando os efeitos da variação dimensional e facilitando o corte correto das 

placas decoradas. Quando as referências não são serigrafadas (ou os desenhos são constantes), 

o facto de garantir que o corte é feito de maneira centrada e precisa, perde importância e são 

então cortadas placas grandes, que dão de seguida origem a 4 referências 10 por corte. 

Para a esquadria do corte feita na mesa do balancé, é tida a mesma referência, o canto inferior 

esquerdo. Embora as dimensões da mesa do balancé permitam cortar duas meias placas ao 

mesmo tempo (uma com a esquadria no canto inferior esquerdo, e outra no canto superior 

direito, invertendo a placa), isto não era feito pois, com o cortante disponível existia uma 

sobreposição das duas placas de aglomerado (conforme se verifica na parte esquerda da 
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Figura 35). É  este sobre posicionamento que invalida que sejam cortadas duas meias placas 

pois danifica o balancé ao exceder a altura máxima de corte do equipamento – 7mm. 

Propôs-se então, a aquisição de um novo cortante, cujas lâminas centrais são mais afastadas 

em 25mm e evitam o problema descrito acima. O investimento (que não foi feito ainda, 

porque as encomendas da referência 10 serigrafada no segundo semestre foram marginais) 

seria recuperado em 21 horas de trabalho do equipamento. 

 

Figura 35 - Mesa de trabalho do balancé. À  esquerda, a referência 10 e à direita, o cortante utilizado no corte 

desta mesma referência. 

 

4.4 Montagem de memoboards 

Foi despendido bastante tempo no estudo desta linha, especialmente na análise das referências 

4 e 5 (de um total de 110 referências diferentes de memoboards aqui produzidas), as de maior 

peso dentro da família de produtos Organizer, com cerca de 15% e 13% do total de vendas. 

Através dessa análise, foi possível recolher uma amostra de 100 observações para cada uma 

das operações. De forma a garantir a uniformidade dos mesmos, estes valores foram 

recolhidos tanto no primeiro, como no segundo turno. 

Tabela 7 - Tempos médios de agrafar/montar as referências 4 e 5 

Referência 4 5 

Montar 15,44s 6,85s 

Agrafar 13,25s 8,25s 

Como se pode verificar na Tabela 7, na referência 4 o bottleneck é a operação de montar, 

enquanto que na 5 é a operação de agrafar. O posto de embalagem, que tem agora 2 

trabalhadores, não é crítico. 

Durante o tempo dedicado a observar a linha para a recolha da amostra, ficou-se claramente 

com a ideia que os tempos de montagem da referência 5 estavam a ser influenciados pelo 

facto de a operação seguinte ser o gargalo. Uma vez que agrafar é uma tarefa mais lenta, os 

trabalhadores frequentemente montavam com uma cadência mais baixa para se ajustarem ao 

tempo de agrafar (o que teve influência nos tempos recolhidos). Quando o operador precisava 

de fazer uma pausa na montagem, antes de parar facilmente montava uma grande quantidade 

de memoboards, garantindo que durante a sua paragem o operador seguinte conseguia 

continuar a trabalhar.  

Com base na influência descrita acima, foi proposta uma rotação de 180 graus do posto 1, 

aproximando-o também do posto 2, conforme apresentado na Figura 36. Com esta nova 

disposição do posto de agrafar/montar, pretendia-se testar a possibilidade de ter só um 

operador a montar para duas estações de agrafo, que seria aplicável não só para a referência 5 

como para todas as outras de dimensões iguais ou inferiores (a montagem é tão mais facilitada 

quanto mais pequeno for o memoboard, uma vez que para estes, os operadores conseguem 

montar até 6 ao mesmo tempo. Observou-se muitas vezes que montavam somente 1 ou 2 
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memobords quando conseguiam montar 6). Para todas as outras referências, a montagem 

manter-se-ia da mesma forma, com dois operadores a trabalharem lado a lado na mesma mesa 

(existe espaço suficiente uma vez que a ripa e as placas de cartão e cortiça estão num carrinho 

exterior à mesa de montagem). 

Caso o teste fosse bem-sucedido, a aplicação desta medida permitiria que para a referência 5 

(e as de tamanho semelhante e inferior), a libertação (total ou parcial – o balanceamento seria 

feito consoante os resultados obtidos no teste) do segundo operador de montagem, que ficaria 

disponível para outras tarefas (abastecimento logístico da linha, ou no seguimento da proposta 

referida em 4.1.7, apoio ao operador da retificadora, que fica ao lado desta linha). Caso não 

fosse bem-sucedido, a mudança de layout permitiria manter 2 operadores em cada posto como 

anteriormente.  

Uma vez que a mudança não tinha garantias de sucesso (os dados recolhidos assim o fazem 

parecer), e implicava alterações ao layout o teste acabou por não ser executado. 

 

Figura 36 - Proposta de alteração da disposição da linha de memoboards 

Ainda a respeito desta linha, verificou-se também que a baixa fiabilidade dos equipamentos 

de colocação de inserts, etiquetas e de fechar caixas, introduz grande variação ao trabalho dos 

operadores da embalagem (“C” da Figura 26 - Layout linha memoboards). Um maior cuidado 

com a manutenção destas máquinas poderia permitir libertar um operador, ainda que 

parcialmente, desse posto, utilizando melhor os recursos disponíveis e com um balanceamento 

mais eficaz. 

 

4.5 Kanban para as referências 4 e 5  

Como referido anteriormente, as referências 4 e 5 são as que têm maior peso no total de 

vendas da família Organizer. A gestão da produção destes dois produtos é complexa pois 

implica diversos processos diferentes (retificação, laminagem, colagem, montagem), mas 

também porque exige uma interligação eficiente entre 3 chefes e as respetivas equipas, cada 

uma das quais, encarregue por diferentes partes do processo produtivo. Além disso, estas 3 

equipas estão incumbidas de produzir todas as outras referências, garantir a qualidade e 

cumprir prazos e custos para cada uma delas. 

Toda esta multiplicidade de variáveis torna a tarefa de um chefe de equipa bastante difícil, 

pois embora tenha que gerir os seus próprios operadores e prazos, está muitas vezes 

dependente do cumprimento do seu fornecedor interno (as 2 outras equipas, por exemplo). A 

falta de regras acaba também por sobrecarregar o Diretor Industrial, que muitas vezes se vê 

obrigado a fazer uma micro gestão, que não deveria ser necessária. 

Assim, procurou-se desenvolver um sistema de kanban, começando pelas duas referências 

com maior relevância nas vendas. 

Prevê-se que este sistema tenha as seguintes vantagens: 

 Melhor controlo de stocks 

 Fluxo de produção contínuo 
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 Reduzir a superprodução 

 Evitar paragens por falta de material 

 Delegar responsabilidades para os operadores, reduzindo a micro gestão por parte da 

direção industrial (responsabilizando-os quando as regras não forem cumpridas). 

 

Com vista à sua implementação futura, o sistema tem que obedecer às seguintes regras: 

 A produção é iniciada (“puxada”) pelas encomendas; 

 Para cada processo são utilizados os stocks intermédios de material; 

 Todas as paletes de stocks intermédios descritos de seguida, serão acompanhadas de 

cartões Kanban: 

o Cartão; 

o Blocos retificados; 

o Decorativos laminados; 

o Placas coladas; 

 Estes stocks intermédios ficarão localizados nos seguintes locais (a definição das 

localizações implicou verificação de espaço disponível para cada umas delas, assim 

como a sua aprovação):  

o Cartão: Estante 1 

o Blocos retificados: Ao lado da laminadora 13 

o Decorativos laminados: Caminho de rolos junto da prensa  

o Placas coladas: Estante 1 

 Os responsáveis pelo reaprovisionamento das paletes utilizadas são: 

o Cartão: Operador de empilhador do armazém de consumíveis; 

o Blocos retificados: Retificador 

o Decorativos laminados: Operador da laminadora 13 

o Placas coladas: Chefe de equipa responsável pela prensa; 

 Assim que retiradas as paletes do local respetivo pela ordem FIFO, os cartões que as 

acompanham devem ser colocados pelo operador que as transporta, num quadro que se 

encontrará junto do posto de trabalho da pessoa responsável pelo seu 

reaprovisionamento (com exceção do kanban que acompanha as paletes de cartão, que 

será colocado num quadro localizado na entrada da unidade de transformados). 

 Existem as seguintes restrições à quantidade mínima de material a ser trabalhado:  

o Blocos retificados: 12 blocos 

o Decorativos laminados: 1 mesa de laminagem – 13 blocos 

o Cartão: 1 palete 

o Placas coladas: 1 palete 

 Os responsáveis terão os seguintes prazos máximos para repor os stocks:  

o Blocos retificados: 24 horas 

o Decorativos laminados: 24 horas    
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o Cartão: 8 horas 

o Placas coladas: 2 dias (uma vez que é necessária a estabilização das placas 

durante 24 horas) 

 

Sabendo que a cadência média de montagem de memoboards dos meses apresentados em 

cima é de 160 e 237 memos/hora (que por questões de segurança relativamente à rutura de 

stocks e disponibilidade de espaço foram majoradas em 10%), construiu-se o seguinte modelo 

Excel: 

Cadência 4 (h) 176

Cadência 4 (turno) 1408

Cadência 5 (h) 261

Cadência 5 (turno) 2088

Stocks intermédios Item/Palete Proc. Turno (Item) Proc. Turno (Palete) Turnos de stock Stock (paletes)

Blocos 12 9,29 0,77 2 2

Decorativos 4 3939 2816 0,71 2 2

Cartão 4 350 1408 4,02 1 5

Placas Coladas 4 300 1408 4,69 4 19

Blocos 12 13,78 1,15 2 3

Decorativos 5 3939 4176 1,06 2 3

Cartão 5 350 1044 2,98 1 3

Placas Coladas 5 300 2088 6,96 4 28

Total 65

 

Figura 37 - Modelo Excel de gestão de stocks intermédios para os kanbans das referências 4 e 5 

Tendo em conta o historial de encomendas das duas referências nos primeiros 8 meses do ano, 

as cadências de montagem, o tempo de reaprovisionamento e o espaço de armazenamento 

disponível, definiram-se então os seguintes stocks intermédios (depois ter sido definido o 

tempo máximo de reaprovisionamento de cada processo, definiu-se a quantidade a quantidade 

de turnos de stock necessária, que foi multiplicada pela procura média majorada de 10%. Os 

valores obtidos foram arredondados à quantidade mínima de material a ser trabalhado 

definida acima. Acrescenta-se ainda que a versão da empresa tem uma outra coluna que 

permite controlar o valor do stock que não é apresentada na Figura 37): 

 Referência 4: 

o Blocos retificados: 2 paletes 

o Decorativos laminados: 2 paletes 

o Cartão: 5 paletes 

o Placas coladas: 19 paletes 

 

 Referência 5: 

o Blocos retificados: 3 paletes 

o Decorativos laminados: 3 paletes 

o Cartão: 3 paletes 

o Placas coladas: 28 paletes 

 

Todas as regras definidas acima implicaram uma análise da sua exequibilidade para que fosse 

dada a aprovação pelo Diretor Industrial.  
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A implementação do modelo deve ser acompanhada de perto. Será necessária formação para 

garantir que os operadores ficam a conhecer os novos procedimentos, controlo para garantir 

que as regras são efetivamente cumpridas e a implementação do sistema kanban não é 

comprometida pela aversão à mudança. Caso seja necessário, deverão ser ajustadas as regras 

e/ou níveis de stock. 

Para garantir que o sistema se mantém em prática e a funcionar de forma eficaz, serão 

necessárias avaliações regulares, ajustando regras e quantidades em stock se necessário (na 

Figura 37 as células coloridas a cinzento são editáveis, para se atualizar o modelo a novas 

realidades que poderão surgir eventualmente – caso sejam acrescentadas como previsto 

estações de montar/agrafar ou se consiga garantir o reaprovisionamento num período mais 

reduzido). 

 

 

Figura 38 - Exemplo de kanban proposto 
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5 Conclusões e considerações finais 

Ainda que a Corticeira Amorim seja líder destacada do seu sector de atividade, na diversa 

gama de produtos que vende, enfrenta concorrência indireta por parte de artigos feitos de 

outros materiais que não a cortiça. Assim, um mindset em torno da melhoria contínua, no qual 

se insere este trabalho, é de grande relevância para assegurar a competitividade da empresa.  

Quanto ao trabalho desenvolvido, após uma fase inicial de estudo dos processos e dos artigos 

produzidos, foram enumerados alguns pontos como críticos, onde foram identificados 

problemas. No caso da retificadora, o bottleneck da secção, conseguiram-se diminuir tempos 

de set up, que trarão poupanças anuais de 42 horas e melhorou-se a gestão visual do 

equipamento, consequentemente aumentando a eficiência do mesmo. No caso da prensa, após 

identificado o problema, implementou-se uma solução que reduziu as paragens constantes, 

melhorando a produtividade e a satisfação dos operadores.  

Além das melhorias isoladas dos processos produtivos, concluiu-se que a interligação destes 

não é feita de forma tão eficiente quanto desejado. Para procurar minorar este problema 

complexo e multivariável (gestão de equipamentos, stocks e de três equipas de operadores no 

chão de fábrica), definiram-se as regras, tendo em vista a implementação futura de um sistema 

de kanban para as duas referências com maior peso no total de vendas. A aplicação desta 

medida trará vantagens ao promover o fluxo e o controlo de stocks, reduzindo os desperdícios 

decorrentes das paragens por falta de material e por superprodução. Ademais, o sistema de 

kanban ao delegar responsabilidades para os operadores, reduzirá a micro gestão que é hoje 

necessária à direção industrial. 

Posto isto, conclui-se então que foram propostas e implementadas medidas no sentido de 

atingir o objetivo principal - melhorar o fluxo produtivo. Considera-se também que os 

conhecimentos adquiridos relativos à melhoria de produtos e processos, ainda que 

desenvolvidos em ambiente industrial, são de aplicação transversal a negócios de outra 

natureza. Espera-se ainda que exista uma continuação do trabalho desenvolvido, 

nomeadamente com a execução das medidas que ainda não puderam ser postas em prática.  

Por fim, e numa ótica mais alargada em relação ao funcionamento da empresa, é importante 

que seja repensada a forma como é gerido o fluxo de informação. Não só é relevante que o 

sistema de informação seja atualizado, (o AS400 está ultrapassado e não se adequa às 

necessidades de detalhe de informação de uma empresa desta dimensão) mas também é 

necessário que sejam criadas mais pontes entre a direção industrial e o chão de fábrica, 

fomentado a troca de ideias, promovendo a comunicação e espírito de equipa em torno do 

objetivo comum - o sucesso da empresa. A longo prazo e após a substituição do ERP, deve 

ser pensada uma estratégia para que a ACC, e a Corticeira Amorim no geral, caminhem no 

sentido de se tornarem indústrias 4.0. Tomar este rumo será importante não só para facilitar a 

tomada de decisão, como para a prática da melhoria contínua (identificação de pontos a 

otimizar e quantificação de resultados), fundamental para que no futuro a empresa não só 

consolide a sua posição de referência, mas para que também se possa reforçar como líder do 

sector, dentro e fora de Portugal. 
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ANEXO A: Fluxogramas de apoio ao estudo das referências a analisar 
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ANEXO B: Sequência de operações das referências estudadas no 
layout da fábrica  
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ANEXO C: Desenho técnico do braço da paletizadora 
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