
Resumo 

 

O estágio foi realizado na área de Gestão e Desenvolvimento de Produto na empresa 

SOIGA, S.A., empresa esta que se dedica à produção, entre outros, de revestimentos e 

isolamentos de cortiça. 

Não é novidade que desenvolver produtos tem-se tornado um dos processos-chave 

para a competitividade das empresas. Movimentos de aumento da concorrência, 

rápidas mudanças tecnológicas, diminuição do ciclo de vida dos produtos e maior 

exigência por parte dos consumidores exigem das empresas agilidade, produtividade e 

garantia de qualidade que dependem necessariamente da eficiência e eficácia da 

empresa neste processo. 

Tendo a SOIGA, S.A. perfeita noção de toda esta conjectura, houve necessidade de 

trabalhar com maior rigor a área da Gestão de Produto. Mas foi no 

desenvolvimento/alteração de um produto muito específico – pavimento flutuante de 

cortiça – que o estágio mais incidiu. 

Os painéis que constituem o pavimento flutuante (de cortiça ou outro) eram 

tradicionalmente unidos por um encaixe macho-fêmea e pela aplicação da vulgar “cola 

de contacto”. Recentemente surgiu no mercado um novo conceito de encaixe 

patenteado - o click - que se apresenta como o tipo de encaixe preferencial nos 

pavimentos flutuantes. O seu uso obriga ao pagamento de uma licença, assim como 

pagamento de royalties (taxa a pagar por cada m2 produzido). 

O desenvolvimento de um novo tipo de encaixe, usando um adesivo, hot melt PSA, e 

uma geometria adequada, foi o resultado de um projecto ambicioso realizado na 

empresa SOIGA, S.A., no âmbito deste estágio, e ao qual o presente relatório dedica 

maior destaque. Uma vez desenvolvido e testado este novo conceito, seguir-se-á a fase 

de teste de mercado. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The internship about Product Management and Development was developed at SOIGA, 

S.A., a company that manufactures, among other things, cork coverings and insulation 

cork products. 

It is known that developing products is one of the key-processes to improve companies’ 

competitiveness. Increase in competition, rapid technology changes, products’ lifetime 

decrease and higher demands from consumers, demand agility, productivity and quality 

assurance from companies that depend, necessarily, on the efficiency of the company in 

this process. 

SOIGA, S.A. has a perfect knowledge of all this conjecture and decided to further 

develop the Product Management area. But it was in the development of a particular 

product - cork floating floor - that the internship fell upon. 

The panels that are used in the production of floating floors (cork or others) are 

traditionally joined by a tongue-groove system with the application of “contact glue”. 

Recently a new concept of locking system appeared in the market, which is patented – 

the click system – that has become the preferential locking system used in the floating 

floors. The use of this locking system requires the payment of a licence, as well as the 

payment of royalties (a fee to pay for each m2 produced). 

The development of a new kind of locking system using an adhesive Hot Melt PSA and 

a suitable joint was the result of an ambitious project, developed at SOIGA, S.A. in the 

scope of this internship that is described in the present report. Once this new product is 

developed and tested, a market test will follow. 


