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Resumo  

A importância da optimização da cadeia logística assume um papel muito importante  na 
estratégia competitiva das empresas. Inserido neste contexto, o controlo e a gestão da cadeia 
de valor. A crescente evolução das tecnologias de informação aliada a uma constante procura 
de redução de custos tem assumido um papel fulcral no alcance deste objectivo. As 
tecnologias abordadas serão o código de barras e a identificação por radiofrequência (RFID – 
Radio-Frequency Identification), assumindo esta segunda um especial relevo neste trabalho.  

O projecto de projecto tem origem na vontade e na constante procura de melhores soluções da 
Martifer Construções com vista um aumento do valor acrescentado do produto final – 
estruturas metálicas. O objectivo principal do projecto de projecto é a automatização de 
processos da supply chain. Esta automatização será feita parcialmente, a montante da 
produção fabril – na recepção de matéria-prima e a jusante da produção fabril – na expedição 
de produto acabado e recepção em obra. 

As tecnologias serão avaliadas com o objectivo de verificar qual delas se adequa mais ao tipo 
de trabalho desenvolvido e à industria em questão, não esquecendo a perspectiva 
economicista. 

No desenvolvimento deste projecto pretende-se determinar se a automatização destes 
processos trará vantagens, sejam estas de ordem operacional ou de ordem económica. 

O presente relatório encontra-se focado em 4 pontos distintos: 

• Estudo do Estado Actual – período de observação da actividade operacional e 
actividade de suporte – back office - em duas zonas da supply chain – na recepção da 
matéria-prima e na expedição de produto acabado. 

• Análise e Crítica do Estado Actual– análise dos dados recolhidos no terreno e 
posterior tratamento dos mesmos. Desenvolvimento de um documento com uma 
análise operacional e viabilidade económica do projecto.  

• Desenvolvimento de processos alternativos que vão de encontro ao objectivo 
pretendido e se adequem às práticas da organização. 

• Implementação e acompanhamento do projecto 

É passível de concluir que a implementação da tecnologia RFID promoverá um maior ganho 
temporal na execução das actividades e consequentemente uma maior diminuição de custos 
relativamente à tecnologia Código de Barras. No entanto, a utilização da tecnologia RFID 
neste tipo de indústria não está numa fase madura e face aos elevados custos anuais – preço 
dos consumíveis, a sua implementação actualmente é um factor de risco, não se considerando 
vantajosa a sua implementação num horizonte inferior a 2 anos. A tecnologia Código de 
Barras possui um custo de implementação muito inferior do que a tecnologia RFID e face a 
esses custos e à necessidade actual de implementar um sistema de automatização de 
processos, a solução Código de Barras seria a solução a implementar. Caso a implementação 
deste sistema fosse a médio/longo-prazo, a opção escolhida seria a tecnologia RFID devido ao 
carácter emergente desta contrapondo com o aumento do grau de obsolência do Código de 
Barras.  
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Automatism in the Product Identification Process: R FID vs BarCodes 

Abstract 

 

The importance of optimizing the logistic chain assumes a very relevant role in the 
competitive strategy of the companies. The increasing evolution of the technologies and 
access to the information has assumed an important role in making possible the reduction of 
costs. The studied technologies will be barcodes and RFID - Radio Frequency Identification, 
assuming this second one a special importance in this work.  

The project’s main goal is the automatization of processes of supply chain. This 
automatization will be made, partially, upstream of the production- in the reception of raw 
material and downstream of the production- in the expedition of finished products and 
reception in the construction site. The technologies will be evaluated with the main goal of 
verifying which one better adjusts to the type of work developed and to the industry in case, 
considering also the economic perspective. 

The present report is focused in 4 distinct points: 

 • Study of the Current State   

• Critical analysis and of the Current State  

• Development of alternative processes that reaches the aimed goals and that adjust to the   
organization best practices. 

 • Implementation and accompaniment of the project 

It is possible to conclude that the RFID implementation will promote a bigger reduction of the 
time needed to execute the activities leading to a larger reduction in costs, in comparison to 
the barcode. However, the use of technology RFID in this type of industry is not in a mature 
phase and evaluating the annual costs - price of the consumable ones, its implementation 
currently is a factor of risk and it isn’t considerate advantageous its implementation in an 
inferior horizon of 2 years. The Barcode technology has an inferior implementation cost 
compared with the RFID and due to these fact and the current necessity to implement a 
system of automatization of processes, the best solution would the Barcode. However if this 
implementation was in a medium/long time range, the best option would be the RFID due to 
its emergent factor opposing to the increasing degree of obsolescence of the Barcode.
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1. Introdução  
A automatização de processos procura sintetizar a capacidade de definir e optimizar os processos 
de negócios e em seguida executá-los sobre arquitecturas informáticas. A automatização permite 
obter uma visão mais abrangente de um processo de negócio e associar a componente humana a 
actividades realizadas de forma automática. A automatização implica uma análise e representação 
precisa das actividades realizadas dentro da empresa e esta análise permite clarificar, melhorar e 
optimizar as actividades bem como as suas interligações e interacções. As representações 
fidedignas dos processos são muito úteis para o conhecimento da empresa e para formação dos 
seus colaboradores. Para além destes aspectos de gestão é evidente que a possibilidade de fazer 
executar várias partes do processo por sistemas informáticos melhora a sua eficácia e estrutura a 
arquitectura dos sistemas de informação. Finalmente uma automatização de processos permite 
obter uma panóplia enorme de indicadores extremamente úteis para a gestão. A automatização 
destes processos terá como grande área de incidência a área da logística. A importância deste tema 
ligado à logística e à gestão da cadeia de valor tem aumentado muito recentemente, sendo hoje 
elemento chave na estratégia competitiva das empresas. Neste contexto, o controlo e a gestão da 
cadeia de valor é um objectivo perseguido pelas empresas. A evolução da tecnologia de 
informação agregada à redução dos seus custos tem sido fundamental para o alcance deste 
objectivo. A logística abarca um conjunto de processos que envolvem pessoas, equipamento e 
bens que as empresas produzem e vendem. A complexidade destes processos tende para ser maior 
com o acréscimo quer do tamanho da empresa e quer do volume de vendas. Nos moldes do actual 
mercado, e considerando especificamente a realidade portuguesa, é importante que a empresa seja 
o mais competitiva possível, de modo a garantir a minimização dos custos. Desde os processos de 
produção até aos da distribuição, em conjunto com os processos relacionados com os clientes, é 
possível utilizar a tecnologia para atingir os objectivos já mencionados.  

Fruto do seu desenvolvimento e do reconhecimento que tem obtido por parte do mercado, a 
Martifer Construções esboçou uma oportunidade que lhe permite sobressair no mercado das 
estruturas metálicas e adquirir competências e capacidades que sejam um factor diferenciador em 
relação à concorrência, A concretização do estudo deste projecto e possível implementação do 
mesmo tem como objectivo assegurar uma melhor gestão da cadeia de valor.  

 

Martifer Construções Metalomecânicas 

A Martifer foi criada em 1990, operando no sector das estruturas metálicas. Em 1998, o Grupo 
Mota-Engil entra no capital da empresa e associada a este grupo, a Martifer executou várias obras 
na Expo 98, evento realizado em Lisboa, ganhando uma dimensão e reconhecimento até antes 
nunca obtido. Em 1999 começa o processo de internacionalização, sendo o país escolhido a 
Espanha. Em 2002 e após concurso, a Martifer executa a estrutura metálica de vários estádios para 
o Euro 2004, obtendo um crescimento no mercado da construção metalomecânica significativo, 
sobretudo nas grandes estruturas. O Grupo apostou numa área especializada dentro da construção 
conquistando em pouco tempo a liderança no mercado ibérico e o reconhecimento a nível 
europeu. Em 2003, a Martifer abre a sua primeira fábrica fora do território português, sendo o país 
escolhido para albergar a nova unidade fabril a Polónia. Ao longo dos anos a sua linha de 
orientação estratégica assenta nas vantagens competitivas demonstradas durante o seu percurso, 
tais como envergadura e capacidade produtiva das fábricas, a utilização de tecnologia de ponta e a 
capacidade de realização de projectos complexos em prazos reduzidos. Em 2004 começa o 
processo de diversificação do grupo ao investir no sector da energia eólica, no entanto, o core 
business continua a ser as estruturas metálicas 

A orientação para o cliente é uma preocupação constante e agregado ao objectivo de superar as 
expectativas do mesmo, a Martifer Construções Metalomecânicas posicionou-se na área das 
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estruturas metálicas num lugar de relevo, sendo hoje reconhecida nos mercados em que actua. A 
estratégia é focada em três pilares: focalização, sustentabilidade e crescimento. O Grupo Martifer 
no sentido de satisfazer os legítimos interesses dos accionistas definiu como missão criar valor 
através de colaboradores competentes e motivados, satisfazendo as necessidades dos clientes e 
demais stakeholders. Os seus valores são Inovação, Talento, Honestidade, Confiança, 
Responsabilidade Social, Paixão e Excelência.   

Este projecto surge associada à política do Grupo Martifer pois tenta promover uma visão 
integradora dos clientes, colaboradores e fornecedores na estrutura do sistema de gestão, tenta 
promover uma redução gradual e continuada dos custos das falhas, tenta aumentar a eficácia do 
desempenho inovador do Grupo, ao desejar obter melhorias da eficácia da gestão do conhecimento 
e na prossecução da obtenção de vantagens competitivas através de projectos que se traduzam em 
aumentos significativos de produtividade. É resultado da aposta do departamento Best Pratices da 
Martifer Construções em melhorar determinados processos logísticos, abandonando algumas 
práticas executadas actualmente e passando para uma crescente automatização de processos com 
vista a obter uma maior acompanhamento integrado da cadeia de valor e um melhor rastreamento 
da matéria-prima e do produto final tornando possível satisfazer as exigências da realização de 
obras de uma maneira mais atempada, saindo reforçada a sua orientação para o cliente, 
promovendo o aumento dos níveis de satisfação deste e a sua fidelização. 

Face ao processo actual de remodelação que a Martifer Construções Metalomecânicas atravessa o 
organigrama não será alvo de apresentação devido à sua desactualização. 

O Projecto  

Breve Caracterização do Projecto 

O projecto “Automatismo no Processo de Identificação do Produto: RFID vs Código de Barras” 
está relacionado com o processo logístico, possuindo uma componente ligada a tecnologias de 
informação e sistemas de informação e tem como objectivo principal automatizar ou reestruturar 
processos já automatizados de maneira a melhorar a cadeia de abastecimento na parte a montante e 
a jusante da produção fabril, procurando obter vantagens que não existem no modelo actualmente 
em vigor. A automatização de processos aconterá essencialmente em actividades que decorrem no 
terreno, diminuindo significativamente a componente manual e aumentado a componente 
automatizada.  

No que diz respeito às actividades executadas no Back Office, o objectivo também passa pela 
automatização de determinadas actividades, diminuição da componente manual e pela reestrutação 
de processos que já estão automatizados, no entanto, diminuindo a utilização da componente e-
mail e dos ficheiros em formato Microsoft Excel® e aumentando a utilização do ERP (Enterprise 
Resource Planning) SAP®. A automatização de processos estará associada à implementação de 
uma nova tecnologia, podendo ser esta o Código de Barras ou RFID. O projecto será mais 
orientado para a tecnologia RFID, pois a Administração da Martifer Construções 
Metalomecânicas pediu um especial enfoque nesse sentido. A escolha/sugestão da tecnologia a 
implementar será alvo de análise neste relatório, precavendo não só o aspecto tecnológico e 
funcional como também o aspecto económico através de uma análise de viabilidade económica. 
Pretende-se que seja garantida a codificação da matéria-prima e do produto acabado, permitindo 
um controlo e gestão exacta do item de uma maneira inequívoca durante a cadeia de 
abastecimento. Os processos sujeitos a alterações serão desenhados baseados em três vectores: 
processo na situação actual, processo utilizando a tecnologia RFID e processo utilizando a 
tecnologia Código de Barras. As alterações a executar ao nível da automatização de processos 
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serão feitas em parceria com a Direcção de Sistemas de Informação. Após a execução do estudo 
de aplicabilidade das diferentes tecnologias e a consequente análise económica, o projecto será 
sujeito a aprovação por parte da administração da Martifer Construções Metalomecânicas, sendo 
que parte do projecto só será executado após tal decisão. Factores como preparação do protótipo, 
testes unitários, testes integrados, formação aos colaboradores e suporte após arranque que 
caracterizam o projecto em questão podem não ser alvo de análise neste relatório devido a 
questões temporais (a execução destas tarefas pode ocorrer após conclusão do período de projecto 
curricular. Este projecto é pioneiro no território nacional e permitirá obter factores diferenciais em 
relação aos concorrentes. O projecto alicerça-se no desenvolvimento de uma solução tecnológica, 
que permita responder às necessidades e desafios da logística de abastecimento, prentendendo 
obter um maior grau de eficiência, gestão, controlo e fluidez dos dados e das acções a executar.  

Tipologias de Inovação e Grau de Inovação do Projec to 

O grau de inovação associado ao projecto está dependente da escolha da tecnologia a utilizar, pois 
prende-se com a introdução de diferentes tecnologias de recolha e transmissão de dados (Código 
de Barras e RFID). A aplicação de uma dessas tecnologias – RFID – ainda está numa fase 
embrionária neste tipo de indústria, havendo relativamente pouca informação e escassas 
organizações a utilizá-la aplicada à construção civil ou à indústria metalúrgica, assumindo-se 
assim que o grau de inovação aplicando RFID será alto. Espera-se o desenvolvimento de uma 
solução pioneira nesta indústria e no contexto do processo logístico associado a este tipo de 
matéria-prima/produto acabado. A aplicabilidade da tecnologia Código de Barras a este tipo de 
indústria não oferece contestação, tendo já produzido resultados favoráveis nas organizações que a 
adoptaram. O seu grau de inovação considera-se baixo caso se opte por este tipo de tecnologia. 

Apresentação da equipa de trabalho/ Objectivos de c ada parte 

A equipa de trabalho afecta ao Projecto é constituída por dois tipos de intervenientes: 

• Promotor 

• Parceiros 

O promotor do projecto é a Martifer Construções Metalomecânicas, tendo afecto dois 
colaboradores. Um colaborador da Direcção de Management Best Practices e o Responsável pela 
Direcção de Management Best Practices foram as pessoas afectas a este projecto.  

Os parceiros do projecto são a Direcção de Sistemas de Informação da Martifer Inovação e 
Gestão, a Direcção de Reaproveitamento de Material da Martifer Construções Metalomecânicas, a 
Direcção de Transportes e dependendo da tecnologia a adoptar uma consultora especializada em 
soluções RFID caso se opte por esta tecnologia ou uma consultora especializada em soluções 
Código de Barras caso seja esta a solução a adoptar. Em estudo está a possibilidade de a 
reestruturação dos processos ao nível de SAP® ser executada por uma organização exterior ao 
Grupo Martifer.   

A consultora de RFID assume funções que se prendem com soluções de inovação ao nível desta 
tecnologia de ponta. 

A consultora de Código de Barras assume funções que se prendem com soluções de inovação e 
desenvolvimento de processos em SAP associados a esta tecnologia. Os contactos surgiram antes 
do início do meu projecto curricular. 

A Direcção de Sistemas de Informação assume funções ao nível do desenvolvimento e 
implementação dos processos em SAP®. 
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A Direcção de Reaproveitamento de Material e a Direcção de Transportes assumiram funções de 
colaboração no projecto visto que estes departamentos serão afectados caso haja implementação 
deste projecto. 

Afectação de tarefas por promotor e por parceiros 

 

Tarefa Promotor 

e/ou Parceiro(s) 

1.1. Levantamento dos processos a montante do processo fabril – 
recepção e expedição de matéria-prima e a jusante do processo fabril – 
expedição de produto acabado e recepção em obra do produto 

MTC BP, MTC DRM, 
MTC Transportes 

1.2. Identificação das possibilidades de melhoria dos processos 
caracterizados 

MTC BP, MTC DRM, 
MTC Transportes 

Tabela 1 – Tarefas da Fase 1 – Levantamento dos Processos e Identificação de Propostas de 
Melhoria 

 

Tarefa  Promotor  

2.1. Observação das actividades executadas numa base diária. Período 
de compreensão e percepção do desenvolvimento das diferentes 
actividades.    

MTC BP 

2.2. Medição do tempo de execução de cada actividade  MTC BP 

Tabela 2 – Tarefas da Fase 2 – Período de Observação e Medição de Tempos  

 

Tarefa  Promotor e/ou Parceiro(s) 

3.1. “Benchmarking” de Empresas para a implementação das diferentes 
tecnologias 

MTC BP 

3.2. Contactos estabelecidos com a uma Consultora especializada em 
soluções RFID 

MTC BP, Consultora 
RFID 

Tabela 3 – Tarefas da Fase 3 – “Benchmarking” e Contacto com uma Consultora 

 

Tarefa Promotor   

4.1. Compilação e tratamento dos Dados recolhidos e registo de notas  MTC BP 

4.2. Análise e Avaliação das diferentes actividades que compõem os processos  MTC BP 

4.3. Elaboração de Pressupostos de Aplicabilidade da tecnologia RFID e a 
tecnologia Código de Barras 

MTC BP 

4.4. Levantamento dos processos a montante do processo fabril – recepção e 
expedição de matéria-prima e a jusante do processo fabril – expedição de 
produto acabado e recepção em obra do produto utilizando a tecnologia RFID e 
a tecnologia Código de Barras 

MTC BP 

4.5. Ponderação e extrapolação da duração das actividades baseada nos 
pressupostos de utilização das duas tecnologias e consequentemente duração 
dos processos  

MTC BP 

4.6. Análise e Avaliação das diferentes actividades que compõem os processos 
com as duas tecnologias 

MTC BP 

4.7. Período de comparação e avaliação dos dados obtidos entre o estado MTC BP 
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actual da arte, estado RFID e estado Código de Barras  

Tabela 4 – Tarefas da Fase 4 – Análise e Avaliação dos diferentes cenários, Levantamento 
dos Processos com RFID e Código de Barras e Comparação 

 

Tarefa  Promotor  

5.1. Cálculo do Custo das Actividades nos três cenários propostos MTC BP 

5.2. Cálculo da viabilidade económica do projecto caso se implemente 
alguma das tecnologias  

MTC BP 

5.3 Elaboração de um documento contendo a análise e avaliação dos 
processos e a sua viabilidade económica nos 3 cenários: Actual, 
aplicação RFID, aplicação de Código de Barras   

MTC BP 

Tabela 5 – Tarefas da Fase 5 – Cálculo dos Custos e da Viabilidade Económica 

 

Tarefa Promotor  

6.1. Apresentação à Administração MTC BP 

6.2. Aprovação e Escolha da Tecnologia a Aplicar Administração MTC 

6.3. Negociação da Proposta de Implementação Administração 

Tabela 6 – Tarefas da Fase 6 – Apresentação, Aprovação do Estudo, Negociação da Proposta 

 

Tarefa  Co-promotor(es)  e/ou 
Parceiro(s)  

7.1. Elaboração de plano de Implementação  MTC BP/ Consultores 

7.2. Registo de Dados MTC BP 

7.3. Avaliação do Impacto da Tecnologia nos Processos MTC BP 

Tabela 7 – Tarefas da Fase 7 – Implementação 
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2. Pesquisa Teórica sobre o Tema 

 

Neste capítulo pretende-se fazer uma apresentação teórica descrevendo sucintamente os príncipios 
tecnológicos de cada tecnologia, o seu processo de criação, os componentes de cada sistema e os 
standards vigentes. 

RFID – Radio Frequency Identification 

O acrónimo RFID significa, em português, Identificação por Rádio Frequência. É um género de 
tecnologia de identificação automática e define um sistema que transmite, armazena e recupera 
dados de um objecto via wireless através de ondas de rádio. A cada objecto está acoplado e 
associado uma tag RFID que permite a transmissão de dados. A típica tag RFID consiste num 
microchip ligado a uma antena de rádio que lhe permite responder às ondas de rádio enviadas por 
uma base transmissora.  

O Nascimento do RFID 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Aviões Aliados na 2ª Guerra Mundial 

As raízes para a tecnologia RFID surgiram durante o desenrolar da 2ª Guerra Mundial. As nações 
intervenientes utilizavam o radar para detectar a presença e a aproximação de aviões enquanto 
estes se encontravam uma longa distância, no entanto, era-lhes impossível identificar se os aviões 
pertenciam ao inimigo ou se retornavam à base vindos de uma missão. Os alemães descobriram 
entretanto que se os pilotos nazis girassem o avião enquanto regressavam à base, a emissão do 
sinal de rádio era alterada. Tal factor permitiu obter a distinção entre os aviões aliados e os aviões 
nazis e este foi considerado o primeiro processo passivo de RFID. Durante o percurso da guerra, 
os Serviços Secretos Britânicos desenvolveram o primeiro processo activo de RFID que consistia 
em colocar um transmissor em cada avião britânico e estes quando recebiam um sinal de rádio 
emitido pelo radar, emitiam um sinal de rádio de volta identificando-o como um avião aliado.  A 
tecnologia RFID funciona sobre estas bases: um sinal é enviado a um transponder (identificador) 
que pode reflectir o sinal (sistema passivo) ou pode emitir o sinal (sistema activo).  

A primeira patente de RFID surgiu a 23 de Janeiro de 1973 e consistia numa tag RFID activa com 
memória editável. No mesmo ano foi patenteada uma tag RFID passiva que permitia a abertura de 
uma porta sem recurso a chaves e que consistia numa tag RFID inserida num cartão que enviava 
um sinal a um leitor próximo de uma porta e a partir do momento que o número de identificação 
da tag era detectado a porta abria-se. 

Na década de 90 do século XX, a IBM desenvolveu e patenteou o sistema de RFID UHF (ultra 
high frequency). Este novo sistema permite um alcance de leitura muito superior (até seis metros 
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disponibilidade de energia, a intensidade do sinal requerida ao leitor é menor do que a intensidade 
de sinal caso se utilize um sistema passivo. A intensidade de sinal disponível de uma tag activa 
para um leitor é superior do que a intensidade de sinal de uma tag passiva. 

Componentes de um Sistema RFID  

O desenvolvimento de um sistema RFID envolve muito mais que simplesmente adquirir  tags ou 
leitores. Para criar valor a partir de toda a informação colectada é necessário a utilização de 
middleware para filtrar os dados recolhidos. Possivelmente as aplicações informáticas terão que 
ser integradas com o middleware com vista a obtenção de resultados futuros. O RFID middleware 
consiste numa platarforma existente entre os leitores de tags e os sistemas de gestão empresariais 
para tratar, gerir e enviar os dados capturados pelo hardware RFID. As tags e os leitores são os 
principais componentes de um sistema RFID. Dependo do sistema a aplicar as tags podem ser 
passivas ou activas, no entanto, a escolha dos leitores é independente do sistema. Aliado ao 
middleware é necessária a utilização de servidores que permitam o armazenamento de dados 
(sendo estes servidores indistintos dos servidores normais). A tecnologia RFID exige aplicações 
informáticas que sejam compatíveis com RFID e que permitam o tratamento dos dados obtidos. 
Para permitir que os dados sejam observados pelas companhias durante o percurso da cadeia de 
abastecimento convém que o sistema possua uma estrutura de rede global, uma layer integrada 
com a Internet, permitindo a partilha de informação entre os intervinientes no processo  (Teixeira 
et al., 2007). 

 Figura 4 – Esquema explicativo de um sistema RFID 
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Como se vê na Figura 5, a evolução dos preços das tags tende a diminuir no futuro. 

Standards  de RFID 

É usual referir que não existe um protocolo standard relativo à tecnologia RFID, havendo 
actualmente vários protocolos em uso que estão bem implementados e protocolos que estão a 
emergir no panorama mundial. Os standards de RFID em vigor referem-se a protocolos de 
interface no ar (a maneira como as tags comunicam com os leitores), conteúdo de dados (a 
maneira como os dados são comunicados, conformação (maneiras de testar se o produto está de 
acordo com os standards) e de aplicações (a maneira como os standards são utilizados). Existem 
vários protocolos ISO, sendo que o protocolo enominado de ISO 11784 define a quantidade de 
dados estruturados numa tag e o protocolo 11785 define a interface no ar. Os protocolos mais 
utilizados foram desenvolvidos pelo Auto-ID Center, responsável pelo desenvolvimento das 
tecnologias Electronic Product Code. O processo foi desenvolvido em frequências ultra-altas, 
devido ao facto de apenas o UHF (ultra-high frequency) conseguir ser aplicável a aplicações da 
cadeia de suprimentos, como conseguir ler paletes através de um obstáculo. 
 

Figura 5 – Evolução dos Preços de parte da Tecnologia RFID (Niemeyer et al., 2003) 

Tabela 8 – Prós e Contras das Diferentes Frequências de RFID (Teixeira et al., 2007) 
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Código de Barras 

O Código de Barras é uma representação gráfica de dados numéricos e alfanuméricos.  

Nascimento da Tecnologia 

Em 1948, foi pedido ao estudante Bernard Silver para efectuar uma investigação subordinada ao 
tema de um sistema que fosse capaz de identificar automaticamente produtos durante o seu 
checkout. O sistema inicialmente desenvolvido por Bernard Silver e coajudado por Norman 
Woodland  utilizava tinta ultravioleta, o que tornava o processo bastante dispendioso tendo sido 
descartada essa possibilidade. 

Convencido da potencialidade da tecnologia, Norman Woodland desenvolveu um novo sistema 
baseado no sistema de Código Morse e nos pontos e traços. O seu objectivo era extender os pontos 
e os traços verticalmente separando-os por espaços de diferentes espessuras e assim surgiu o 
código de barras. Para possibilitar a sua leitura, Woodland adaptou tecnologia utilizada na 
indústria cinematográfica. 

Em 1952, Woodland e Silver patentearam a tecnologia com o nome de “Classifying Apparatus 
and Method”, onde descreviam os sistemas mecânicos e electrónicos necessários para a tecnologia 
funcionar. No ano anterior, em 1951, Norman Woodland foi para a IBM e continuou a sua 
investigação a partir do seu novo trabalho. A possibilidade de continuar a desenvolver a 
tecnologia só foi permitida pela IBM, porque a organização conclui que a tecnologia era aplicável 
e com um futuro promissor.  

O primeiro produto a ser comprado com a tecnologia Código de Barras foi um pacote de chicletes 
a 7 de Outubro de 1974. 

Princípios da Tecnologia Código de Barras 

A descodificação dos dados é realizada através de um leitor scanner – leitor de código de barras – 
que emite um feixe de luz vermelho que percorre todas as barras. No local da etiqueta onde a barra 
é escura, a luz é absorvida e no local onde há espaços, a luz é reflectida novamente para o leitor. 
Os dados capturados pela leitura óptica são transmitidos para um computador, onde são tratados e 
convertidos em alfabeto romano ou numeração árabe. O código de Barras é referido como sendo 
uma simbologia linear pois só funciona numa dimensão. 

Componentes de Um Sistema Código de Barras 

Um sistema de Código de Barras não se baseia simplesmente em etiquetas e leitores. O nível de 
equipamento necessário para esta tecnologia é exactamente igual ao nível de equipamentos para 
RFID. Devido ao número de informação captada, é necessária possuir um middleware que filtre os 
dados recolhidos. As etiquetas de código de barras e os leitores são os elementos fulcrais, pois são 
eles que constituem a base do sistema. Aliado ao middleware é necessária a utilização de 
servidores que permitam o armazenamento de dados (sendo estes servidores indistintos dos 
servidores normais).  

Standards de Código de Barras 

A norma actualmente em vigor é a Norma GS1 –BarCodes. As Normas Globais para a 
Identificação Automática - GS1 BarCodes – servem para identificar fisicamente o Item, Activo, 
Localização ou Serviço, pela codificação dos Identificadores-Chaves GS1 e Dados Adicionais 
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GS1. Esta norma – GS1 BarCodes é reconhecida pela ISO e simboliza um único identificador-
chave GS1 por item. 

No caso da Martifer Construções Metalomecânicas, o tipo de Código de Barras a aplicar é o GS1-
128.  

Com a introdução do GS1-128 específico para a representação dos Identificadores de Aplicação, o 
Sistema GS1 passou a permitir a codificação de informações complementares, tais como, datas 
limite de conservação e prazos de validade, quantidades, pesos, origem e localizações, entre 
outros, permitindo ainda a representação do número de lote de produção que, conjuntamente com 
a Norma ISO 9000, possibilita controlar o padrão de qualidade, bem como obter a localização e 
rastreabilidade dos produtos ao longo da cadeia de valor.  

 

 

.  

 

 

Figura 6 – Código de Barras – GS1 - 128 
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3. As Tecnologias de Identificação Automática aplic adas a esta Indústria 

 

Neste capítulo pretende-se abordar a aplicabilidade das tecnologias de Identificação Automática à 
indústria da construção metalomecânica, mais concretamente, à Martifer Construções 
Metalomecânicas e às suas necessidades. 

Tecnologia RFID 

As tecnologias de identificação mais modernas, como o RFID, têm assumido um papel cada vez 
mais relevante no rastreio da produção e das operações logísticas em quase todas as indústrias. O 
RFID permite a automação de processos, conseguindo reduzir a necessidade da força laboral, 
diminuindo o tempo de execução dos processos críticos para os negócios, aumentando a segurança 
laboral, conjugado com um aumento na transmissão de dados.  

Actualmente existe um caso de sucesso sobre a implementação da tecnologia RFID na 
identificação de chapas de aço automaticamente. A ThyssenKrupp Steel, empresa produtora de 
aço, decidiu aplicar esta tecnologia a uma nova unidade fabril na Baía de Sepetiba, Brasil. A 
tecnologia também necessitou de ser implementada em portos como o porto de Roterdão, Holanda 
ou o porto de Duisburgo, Alemanha, para permitir a identificação automática de material. 
(Feinbier et al., 2008) A empresa precisava de um sistema automático que permitisse identificar 
mais de 100 000 chapas de aço por ano devido ao curto tempo que tinham para descarregar o 
material presente numa embarcação. Por cada chapa de aço existia uma janela temporal de três 
minutos para efectuar a sua descarga e que necessitava de ser mantida a todo custo, pois qualquer 
atraso implicava custos acrescidos para a companhia. A identificação e o rastreio das chapas 
durante a cadeia de suprimentos eram feitos através de tags passivas. Devido às elevadas taxas 
alfandegárias praticadas nos diferentes portos europeus e face ao número limitado de gruas para 
descarregar os navios, a companhia, como já referindo anteriormente, definiu como tempo 
máximo 3 minutos para efectuar o descarregamento de cada chapa. Através de um processo de 
identificação célere, o RFID permitia aumentar a velocidade do processo pois já estava 
determinado o transporte correcto em que deveria ser colocada cada chapa. Parte das chapas 
seguiam, de comboio, em direcção a unidade fabril em Bochum, Alemanha e as restantes chapas 
eram tranportadas através de barcos até a unidade fabril em Duisburgo, Alemanha. Devido a ser 
uma organização produtora de aço, as tags de RFID a utilizar foram sujeitas a inúmeros testes, 
pois estavam sujeitas a condições atmosféricas variáveis tais como mudança de temperatura, 
chuva, gelo, a salinidade da água e sendo um objecto difícil de manusear podiam estar sujeitas a 
embates, podendo causar a sua deterioração ou destruição completa. A tecnologia Código de 
Barras foi excluída como método de rastreio pois estando as chapas sujeitas a gelo, sal, poeira, a 
capacidade de identificar a chapa, através do scan do código de barras, poderia ser estar 
seriamente comprometida. A necessidade de executar o processo de uma forma célere não tornava 
possível a configuração do sistema de rastreio automático para um sistema de rastreio manual. 
Outras razões foram apontadas para excluir o código de barras, tais como: o encadeamento que o 
sol poderia provocar na etiqueta de código de barras não permitindo a leitura, pois o nível de 
contraste não estava assegurado e a falta de capacidade em obter a leitura do código de barras em 
objectos em movimentos. 

Actualmente, a ThyssenKrupp Steel tem as suas aplicações RFID integradas com o seu sistema de 
informação. As tags utilizadas são EPC Gen 2 tags e estas contêm embutidas a EPC Class 1 Gen 2 
UHF RFID, que operam entre 860 e 950 MHz, para que seja possível actuar nos países que a 
companhia opera. As tags são codificadas com uma única identidade e ligadas ao sistema 
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informação, permitindo aceder às informações de cada chapa, tal e qual como se pretende executar 
na Martifer Construções.   

A implementação da tecnologia RFID permitirá alcançar inúmeros benefícios em áreas distintas 
como: 

• Gestão de Bens 

• Eficiência Operacional 

• Aumento da Segurança (tanto ao nível da segurança dos colaboradores como ao nível da 

segurança dos dados) 

• Serviço ao Cliente 

As tecnologias de Identificação por Rádio-Frequência são aplicáveis nesta indústria a montante do 
processo de fabrico e a jusante deste mesmo processo. O RFID não é aplicável durante o processo 
de fabrico devido ao facto da Martifer Construções não possuir uma produção em série. Os 
processos de transformação a que as chapas estão sujeitas são distintos entre elas, não permitindo 
definir momentos exactos e determinados a aplicar esta tecnologia e aliado a este factor estão as 
próprias transformações que a matéria-prima vai sofrer, o que obrigaria a retirar a tag para a 
execução da actividade (por exemplo: decapagem ou pintura). 

Muito do esforço dispendido nestas actividades manualmente, especialmente nas actividades de 
terreno. Actualmente as actividades manuais são executadas através de uma identificação visual 
do objecto, escrita dos elementos identificadores desse objecto e a posteriormente inserção da 
informação no sistema de informação, envolvendo muito tempo, esforço manual e o constante 
risco de erro humano. Várias organizações implementaram a tecnologia Código de Barras 
(também a ser alvo de estudo neste projecto), no entanto, esta tecnologia apenas proporciona uma 
automação parcial das actividades, sendo necessária uma constante picagem manual dos objectos.   

A utilização de RFID em pontos-chave da cadeia de valor permite controlar, gerir e automatizar 
muitas actividades manuais. Embora a automação total seja uma miragem, a utilização de RFID, 
neste caso, permitirá obter reduções de custos nas diversas actividades, enquanto permite 
responder a requisitos emergentes, como o Código de Barras fez à 30 anos.   

 
A vantagem do RFID, especialmente do UHF RFID, é a sua capacidade de 
conseguir efectuar a leitura de dados a uma distância bastante superior 
comparativamente com o código de barras, que necessita de uma linha de visão 
desimpedida. No entanto e apesar de ser possível a transmissão de um elevado 
número de dados a um distãncia considerável – até 6 metros, a capacidade de 
leitura e a performance fica afectada devido à proximidade da tag com o metal, 
podendo distorcer ou deflectir o sinal das ondas rádio e podendo diminuir a 
energia da onda necessária para activar a tag e efectuar a comunicação. 
Devido a este factor, no caso da ThyssenKrupp, foi utilizada uma tag 
personalizada denominada Flag Tag. Esta tag funciona sobre os mesmos 
princípios que as restantes tags, no entanto, o local onde está colocado o 
circuito elétrico não está em contacto directo com o metal (visível na figura 8), 
permitindo aos leitores efectuar uma leitura mais correcta e única das chapas. 

No caso da Martifer Construções, a solução passará por utilizar um design de tags já existente no 
mercado e que seja aplicável em metal. Na parte a montante do processo de fabrico – no parque de 
matéria-prima, a opção passa por utilizar tags reutilizáveis possíveis de ser alvo de reset e 
reinscrição de dados, pois as tags serão sempre utilizadas num ambiente minimanente controlado e 
interno. A tag seria aplicada a cada chapa de matéria-prima, sendo retirada quando a chapa 
entrasse no processo de fabrico. As tags retiradas das chapas serão reutilizadas nas novas chapas 

Figura 7 –
Flag-tag 
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que irão recepcionadas no parque de chapa. A solução apresentada (na figura 9) neste caso possui 
as seguintes características: 

• Tipo de Tag: EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) passiva para metal 

• Distância de Leitura: até 6 metros 

• Memória: 240bit EPC + 512bit 

• Dimensões: 60 x 12 x 14 mm 

• Classe IP: IP68 

• Temperatura Ambiente: -55°C até 105°C 

• Método de Suporte: Mecânico, adesivo, adaptador para soldadura 

O local de colocação da tag na chapa dependerá da espessura da chapa face à espessura da tag. 
Tendo a tag uma espessura de 12mm,o seu local de colocação será na face de topo da chapa caso 
esta possua uma espessura igual ou inferior a 14mm. O inconveniente da utilização da tag na face 
de topo da chapa, prende-se com a necessidade de garantir uma distância entre chapas que 
promova a protecção da tag e a sua leitura, como se pode ver na figura 11. 

Nas chapas que possuem uma espessura superior a 14mm, a tag será colocada numa das faces 
laterais da chapa. 

 

Na parte a jusante do processo de fabrico – no produto acabado, a opção passa por utilizar 
etiquetas RFID UHF não reutilizáveis, pois o ambiente de uma obra não é um ambiente controlado 
e de elevada sujidade, não existindo a capacidade para garantir o retorno das tags nas condições 
desejadas caso estas fossem reutilizáveis. A solução apresentada (figura 12) possui as seguintes 
características: 

• Etiqueta autocolante RFID UHF EPC Class 1, Gen 2  

• Dimensões: 4x1’’ 

• Armazenamento recomendado: 25°C/ 40% RH 

• Limite de Armazenamento: -25°C até 50°C/ 20% até 90% RH não condensado 

• Limites Operacionais: -40°C até 70°C/ 20% até 90% RH não condensado 

• Diâmetro de Curvatura: Superior a 50mm 

Figura 8 – tag RFID UHF para Metal  

Figura 10 – espaço necessário para a colocação da tag 

Figura 9 – colocação da tag na face lateral da chapa 
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• Pressão: Inferior a 5N/mm
2
 

• ESD – HBM/CDM –  Superior 5.0kV/ Superior a 1.5kV 

O local usualmente de colocação da tag será no topo inferior do produto acabado, de modo a 
minimizar o impacto da colação da etiqueta na pintura da peça.  

Arquitectura do Processo 

A montante da Produção 

A implementação da tecnologia RFID permitirá automatizar vários processos que ocorrem a 
montante da produção fabril.  

Associada cada chapa presente no parque de matéria-prima está uma tag RFID que possui um 
número identificativo e associada a esse número estão os elementos caracterizadores da chapa em 
questão. 

A localização da chapa é executada via RFID, procedendo à execução das actividades necessárias 
e à alteração da informação caso algum elemento identificativo seja alterado ou 
acrescentado.Quando a chapa for requisitada, proceder-se-á à sua expedição para a unidade fabril. 

Ao proceder-se ao início do processo produtivo, a chapa é identificada pela sua tag, sendo esta de 
seguida retirada e desactivada. Estes processos são passíveis de verificação na figura 14. 

 

 

A jusante da Produção 

Após a matéria-prima ter sido sujeita ao processo produtivo e tendo sido alvo de transformação é 
criado o produto acabado.  

Figura 11 – Etiqueta tag para aplicar no produto acabado 

Figura 12 – Colocação da Etiqueta RFID no topo inferior do produto acabado 

 

Figura 13 – Exemplificação sucinta do processo a montante envolvendo tecnologia RFID 
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A cada peça de produto acabado é associada uma etiqueta RFID que é colocada após a pintura da 
peça. A etiqueta é geralmente colocada no topo inferior da peça.  

Quando for necessário expedir determinada peça, procede-se à validação da peça através de um 
terminal móvel ou de um pórtico RFID, indicando que a peça vai ser colocada no camião para ser 
expedida. 

A próxima etapa envolvendo a tecnologia RFID acontece aquando da recepção em obra da carga 
enviada. As peças são validadas com o terminal móvel e possuindo este terminal um localizador 
GPS, conseguindo assim, através das coordenadas, saber que o produto foi entregue no sítio certo 
e saber a sua localização exacta.  

Após a recepção das peças em obra, estas são armazenadas num local predeterminado e quando 
for necessário proceder à montagem da peça na estrutura metálica, procede-se á sua localização 
através do terminal móvel. 

Construção Lean 

A construção Lean resulta da aplicação de novas formas de gestão do processo de construção. As 
espeficações associadas à Construção Lean incluem uma definição clara de objectivos para  o 
processo de entrega da obra, centrada em maximizar a performance para o cliente ao nível do 
projecto, design de produto e processos, e a aplicação do controlo do produto durante a sua vida, 
desde o design à entrega ao cliente. Face à natureza competitiva combinada com tempos bastante 
reduzidos e custos orçamentados associados a uma obra, é necessário uma constante procura de 
melhores práticas que promovam o aumento de produtividade. Entre as várias práticas de melhoria 
está a capacidade de uma companhia conseguir gerir os seus recursos e extrair deles o máximo 
proveito possível. A procura do aumento de produtividade e de segurança durante a cadeia de 
suprimentos, estimulou a exploração de novas tecnologias que possam promover o tal aumento de 
produtividade no local de construção. A tecnologia RFID é considerada uma destas novas 
tecnologias passíveis de serem implementadas no local da obra e que possui um vasta área de 
intervenção e de oportunidades (Taylor et al., 2009). 

Áreas de gestão Lean que possam ser potenciadas através da utilização de RFID: 
• Rastreio dos veículos 

• Gestão de Inventário 

• Manutenção dos Serviços 

• Rastreio dos Componentes de uma Obra 

• Incorporação do RFID no design 

• Precisão e Exactidão no Controlo da Entrega  

O número de estudos e experiências utilizando a tecnologia RFID nas mais variadas vertentes tem 
aumentado significativamente, com especial incidência na Coreia do Sul. Do ponto de vista da 

Figura 14 – Exemplificação sucinta do processo a jusante envolvendo tecnologia RFID 
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gestão do projecto até à localização de componentes na obra, a implementação do RFID parece 
potenciar certos factores benéficos na indústria da construção civil.  

Embora o interesse nesta tecnologia aplicada à indústria da construção tenha aumentado 
significativamente, o número de companhias que a adoptaram como uma ferramenta contínua de 
trabalho estagnou.Segundo um relatório da ERA Build (Era Build, 2006), alguns factores que não 
têm permitido a disseminação desta tecnologia na construção civil são: 

• Aplicações pouco maduras de sistemas avançados de logística e ausência de sistemas de 

identificação e de informação relacionadas com a construção civil 

• Falta de consciência do potencial da tecnologia na indústria da construção 

• Pouco conhecimento da tecnologia e consciência da mesma no mundo da construção 

• Falta de iniciativas robustas relacionadas com RFID na construção civil 

• Falta de casos de sucesso de implementação de RFID onde ficaram sobressaídos plenamente os 

potenciais da tecnologia 

• Um meio da construção civil é tradicionalmente pouco industrializado e possui actitudes 

negativas face a inovações e novas tecnologias 

Face a todos estes factores, a aplicação da tecnologia RFID não tem tido grande sucesso aplicada à 
construção civil, continuando-se a executar muitas actividades manualmente.  

 

Benefícios da utilização da tecnologia RFID 

Figura 4 – Benefícios da Utilização da Tecnologia RFID 
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O objectivo da execução de melhores práticas prende-se com a obtenção de um maior número de 
vantagens através da alteração, neste caso, de processos face às desvantagens que podem advir 
dessas alterações. (Feinbier et al., 2008) 

 

Utilização de Bens 

Maximização da Utilização de cada Equipamento – a utilização de RFID geralmente diminuir o 
tempo de identificação dos objectos, provocando um efeito de aumentando da utilização dos 
equipamentos associados a esses objectos. Através dessa maior e melhor utilização do 
equipamento é possível obter uma redução no número de máquinas a operar, e no capital humano 
e monetário. Conseguindo-se reduzir o número de máquinas afectas a determinado processo, o 
número de colaboradores a operar essa maquinaria também será diminuto, obtendo-se melhorias 
em todas as vertentes. 

Maximização da Utilização de cada Veículo – o transporte de matéria-prima ou produto acabado 
entre os diferentes destinos é uma porção significativa da actividade da cadeia de suprimentos. O 
transporte de material, tendencialmente, representa a fase onde podem acontecer os maiores 
desafios e a utilização da tecnologia RFID pode permitir uma melhor gestão de recursos e redução 
das despesas associadas ao transporte. 

Eficiência Operacional 

Melhora da Gestão de Stocks – Através da automatização dos processos, é possível obter um 
maior grau de precisão e um maior controlo em tempo real da cadeia de valor, permitindo gerir 
melhor os processos e reduzindo o seu risco. Os stocks de chapa podem provocar elevados custos 
à organização caso não sejam escoados no tempo adequado. Face à flutuação do preço do aço, os 
níveis de stock tendem a variar muito, no entanto, a redução é o desejado contrabalançando com 
um aumento da rotação do inventário (matéria-prima neste caso). O controlo em tempo real 
permite verificar que tipo de material existe em stock e maximizar a sua utilização. Na indústria 
das estruturas metálicas, existem muitos produtos intermédios ao longo da cadeia de valor e face 
ao seu elevado número, o risco do material se “perder” durante o processo é elevado.  Para 
suplantar este risco, a tecnologia RFID limita as possibilidades de erro humano e facilita a 
localização do material de uma maneira mais rápida e eficaz. 

Melhora da Visibilidade da Cadeia de Valor – Numa cadeia de valor que possui muitas 
actividades relacionadas com transporte, a tecnologia RFID possui potencial para ter um impacto 
dramático. Numa cadeia onde a matéria-prima e o produto acabado possuem tags, a colocação dos 
leitores de RFID em pontos críticos permite obter registos detalhados e precisos sobre os objectos 
que passaram pelo leitor. O resultado desta abundância de informação aliada a uma introspecção 
sem precedentes nas cadeias de valor interna e externa, permite obter reduções de custos, 
promovendo um melhor serviço ao cliente, neste caso, à direcção de obra que está a realizar a obra 
em questão. 

Detecção e Reducção de Custos de Controlo – O maior benefício da identificação automática por 
RFID é que o tempo de detecção do material é reduzidíssimo sem comprometer a questão da 
segurança. A detecção actualmente é feita visualmente, o que obriga a caminhar pelo parque de 
chapa ou pela zona de expedição à procura do material, dispendendo-se bastante tempo na 
execução dessas tarefas. Por não requerer uma leitura óptica e em muitos casos nem uma linha de 
visão, a tecnologia RFID adapta-se melhor a condições adversas. Encontrar o material mais 
rapidamente, permite obter ganhos temporais que poderão ser utilizados em outras actividades, 
conseguindo diminuir o custo associado a determinados processos. 
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Aumento da Produtividade e Simplificação do Trabalho – Associado à diminuição do tempo de 
algumas actividades, o RFID pode automatizar muitas actividades entediantes de identificação do 
produto tradicionalmente executadas por colaboradores. Além dos benefícios óbvios de ser 
possível realocar colaboradores para outras actividades, o RFID pode reforçar procedimentos de 
verificação vitais dependentes de uma diligência humana, sendo o sistema dependente da 
fiabilidade do colaborador. Com tecnologia RFID, a partir do momento em que o material possui 
uma etiqueta de identificação, os leitores de RFID automaticamente identificam o item e sendo a 
identificação concisa e concreta um ponto crítico do sistema, o RFID costuma ser a melhor 
solução. Os colaboradores costumam ser receptivos a esta tecnologia porque deixam de executar 
tarefas entediantes e repetivas com pouco valor acrescentado. A utilização de papel para a recolha 
de dados fica reduzida ao mínimo, diminuindo o risco de ocorrência de erros e perda de 
documentos. Redução drástica da utilização de fixolid para efectuar marcações nas chapas. É 
possível a transmissão automática dos dados diminuirá o tempo de execução de vários processos 
executados no Back-Office.      

Segurança 

Seguranças dos Colaboradores – Através da automatização de certos processos, os colaboradores 
deixam de estar expostos a situações mais perigosas, tais como levantamento de uma chapa para 
verificar as características da chapa que se encontrava por baixo. Durante a execução deste 
processo a chapa levantada fica suspensa no ar, podendo ocorrer situações de perigo. Caso se 
utilize RFID, ao colaborador basta chegar perto da chapa para possuir os dados sobre a mesma. 
Outro exemplo acontece na zona de expedição de produto acabado em que certas peças estão 
colocadas em zonas de difícil acesso ou estão extremamente próximas, obrigando o colaborador a 
efectuar certas “peripécias” para obter os dados do material, colocando em causa a sua segurança. 

Segurança do Processo –  A identificação automática providencia uma elevado nível de segurança 
no processo comparativamente ao erro humano. Devido ao facto de ser extremamente difícil 
identificar um erro a meio do processo, é preciso garantir que o processo de identificação é o 
correcto desde o início. Quanto mais tarde for descoberto o erro, os custos incorridos nessa 
situação serão bem mais elevados do que no caso do erro ser detectado na sua génese. 

Serviço ao Cliente 
 
Celeridade no Processo de Recepção – Estando disponíveis automaticamente os dados no sistema, 
as Direcções de Obra têm a possibilidade de fazer uma melhor gestão do seu planeamento, pois 
sabem exactamente quando o material foi expedido e conseguem estimar o tempo de chegada do 
material à obra. Fornecer aos clientes, neste caso as Direcções de Obra, a habilidade de planear de 
uma maneira mais concisa, permite obter vantagens competitivas face aos demais concorrentes. 
 
Melhoria no Controlo da Produção – A utilização do sistema de identificação automática RFID 
permite um aumento da velocidade e da exactidão na identificação do material através dos 
processos internos. Este factor promove a melhoria dos processos de segurança e qualidade do 
produto para o utilizador final do produto acabado, as Direcções de Obra. 
 

Desvantagens da utilização da tecnologia RFID 

Utilização da tecnologia em metais – Um dos grandes desafios da tecnologia RFID é verificar se a 
performance de leitura da tag não fica afectada devido à proximidade com o metal. Os objectos 
metálicos tendem a reflectir as ondas rádio, significando que as tags aplicadas a metal podem ser 
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extremamente difíceis de ler. Para comprovar se é possível efectuar a leitura das tags no parque de 
chapa vão ser executados testes, no entanto, ainda sem horizonte temporal definido   

Perda da capacidade de leitura visual no item – Actualmente os items são identificados 
visualmente e após a aplicação da tecnologia RFID, a identificação terá que ser feita 
automaticamente com o auxílio do terminal móvel. A perda desta capacidade pode afectar o tempo 
de execução das tarefas 

Custo da tecnologia – uma das grandes desvantagens, senão a principal, passa pelo elevado custo 
da tecnologia. O custo inicial de implementação é elevado pois as soluções de RFID ainda não 
estão suficientemente disseminadas que permita a diminuição do seu custo. Devido ao elevado 
grau de especificidade das tags a aplicar nas chapas/produto acabado, o custo anual dos 
consumíveis é extremamente elevado, sendo um grande entrave actualmente à implementação 
desta tecnologia. A fragilidade do equipamento pode obrigar a incorrer-se em custos indesejados e 
inesperados, aumentando o dispêndio de capital associado à tecnologia.  

Difícil processo de identificação da chapa caso a tag esteja inoperacional – Se por algum motivo, 
um tag/etiqueta associada a determinado item estiver inoperacional, proceder à identificação do 
item é uma actividade extremamente complicada, sendo necessário recorrer aos sistemas de 
informação para solucionar o caso, podendo ser uma actividade morosa. 

Proximidade entre tags/etiquetas RFID – A proximidade entre tags ou etiquetas pode gerar 
conflitos de leitura, podendo não permitir a leitura das mesmas. Para se ter uma identificação 
correcta e precisa, em certos casos, é necessário separar o item em questão para não se estar 
sujeito a erros através da leitura indevida de outra etiqueta. 

Processo de adaptação – O processo de adaptação à tecnologia pode ser moroso, pois novos 
equipamentos e processos são implementados sendo necessário proceder à formação dos 
colaboradores que intervêm directamente com a tecnlogia e os novos equipamentos. A resistência 
à mudança é um factores que mais influência o processo de adaptação a uma nova tecnologia. 
Sendo que uma maior resistência à mudança implica um processo de adaptação mais moroso e 
uma menor resistência à mudança torna um processo de adaptação mais célere. 

Troca de Dados – O RFID melhora a visibilidade da supply chain e contribui para um melhor 
controlo do processo. No entanto, para que o controlo de dados seja possível de efectuar é 
necessário que todos os sistemas de informação sejam standard e que possibilitem a leitura e o 
processamento dos dados, diminuindo o custo associado à solução RFID. A ausência de requisitos 
standard obriga a um maior esforço de conciliação e a uma maior perda de tempo na execução das 
tarefas. 

Tecnologia Código de Barras 

A tecnologia de identificação Código de Barras é uma tecnologia já madura e aplicável nas mais 
variadas indústrias. Desde a década de 70 do século XX, que o Código de Barras assume uma 
importância fulcral no rastreio de bens e neste caso no rastreio das operações logísticas associadas 
à matéria-prima e ao produto acabado. Tal como o RFID, o Código de Barras permite a 
automatização de processos, sendo possível reduzir a recorrência a força laboral e aliado a isso 
conseguir obter uma diminuição do tempo de execução dos processos fulcrais para o negócio, 
conjugado com o aumento na transmissão de dados. 

Caso a tecnologia Código de Barras seja introduzida na Martifer Construções, a implementação 
será efectuada com recurso a uma empresa de consultoria especializada na implementação desta 
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tecnologia e que promova o desenvolvimento de uma solução de Código de Barras integrada no 
ERP SAP. 

Actualmente existem várias siderurgias que identificam as suas chapas através de Código de 
Barras. Surgiu a necessidade dos produtores de aço de identificarem de uma maneira exac
items que produziam durante o desenrolar da cadeia de suprimentos. Os dados associados a cada 
objecto eram guardados a nível interno com vista o seu tratamento e a implem
práticas e, a nível externo, permitiam aos clientes obter uma identificação concisa do objecto em 
questão. O código de barras era associada a um objecto, sendo esta identificação unívoca e 
providencia o rastreio de cada produto feito de

A tecnologia disponível actualmente permite que o código de barras 
demand” através da impressão a laser de uma maneira automática do código de barras numa
colocada na chapa. A marcação a laser é executada através de u
tag. A marcação pode incluir código de barras, texto ou imagens gráficas. O contraste inerente à 
marcação preta a laser e o fundo branco da 
que poderia não ocorrer se o có
aparência rugosa da superfície da mesma. Existem produtores de aço que optam por colocar uma 
etiqueta de código de barras de plástico
seguir à fase de produção devido às altas temperaturas a que se encontra. 
marcação directa do código de barras na chapa, no entanto, como referido anteriormente, a 
capacidade de leitura do código pode ficar prejudicada.
controlados, permitem uma leitura do código de barras fiável mesmo uti
custo (McCathie, 2004). 

Tal como a tecnologia RFID, o Código de Barras permite obter vários benefícios, embora em 
menor número, em diferentes áreas:

• Eficiência Operacional 

• Gestão de Bens 

• Segurança na Transmissão de dados

• Serviço ao Cliente 

A tecnologia Código de Barras será aplicável a montante e a jusante do processo de fabrico
Código de Barras não é aplicável durante o processo de fabric
transformações aliado ao facto de a Martifer Construções não trabalhar num regime de produção 
em série. Apesar de não ser possível efectuar o rastreio do Código de Barras durante o fabrico, 
este não poderia ser retirado tal como no c
remoção e destruição da etiqueta irá ocorrer durante o processo de fabrico, no entanto, é difícil 
especificar em que altura exacta. 
 

  A implementação do Código de Barras em determinados processos 
matéria-prima e na zona de expedição de produto acabado, proporciona 
apenas uma automação parcial das actividades, pois continuará a ser 
necessário executar registos em papel aquando da recepção de chapa e 
proceder à picagem manual
tecnologia permite controlar, gerir e automatizar muitas actividades 

manuais que ocorrem em pontos

A grande vantagem do Código de Barras prende
maturidade que a tecnol

Figura 16 –
Código de Barras 
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desenvolvimento de uma solução de Código de Barras integrada no 

existem várias siderurgias que identificam as suas chapas através de Código de 
Surgiu a necessidade dos produtores de aço de identificarem de uma maneira exac

items que produziam durante o desenrolar da cadeia de suprimentos. Os dados associados a cada 
objecto eram guardados a nível interno com vista o seu tratamento e a implem
práticas e, a nível externo, permitiam aos clientes obter uma identificação concisa do objecto em 
questão. O código de barras era associada a um objecto, sendo esta identificação unívoca e 
providencia o rastreio de cada produto feito de aço.  

A tecnologia disponível actualmente permite que o código de barras seja criado “on
demand” através da impressão a laser de uma maneira automática do código de barras numa
colocada na chapa. A marcação a laser é executada através de uma soldadura MIG na superfície 

. A marcação pode incluir código de barras, texto ou imagens gráficas. O contraste inerente à 
marcação preta a laser e o fundo branco da tag permite que o código de barras seja legível, caso 
que poderia não ocorrer se o código de barras fosse directamente marcado na chapa devido à 
aparência rugosa da superfície da mesma. Existem produtores de aço que optam por colocar uma 
etiqueta de código de barras de plástico, no entanto, este processo não pode ocorrer directamente a 

uir à fase de produção devido às altas temperaturas a que se encontra.  Outra solução passa pela 
marcação directa do código de barras na chapa, no entanto, como referido anteriormente, a 
capacidade de leitura do código pode ficar prejudicada. Todas as aplicações, em ambientes 
controlados, permitem uma leitura do código de barras fiável mesmo utilizando leitores de baixo 

Tal como a tecnologia RFID, o Código de Barras permite obter vários benefícios, embora em 
es áreas: 

Segurança na Transmissão de dados 

A tecnologia Código de Barras será aplicável a montante e a jusante do processo de fabrico
Código de Barras não é aplicável durante o processo de fabrico devido às sucessivas 
transformações aliado ao facto de a Martifer Construções não trabalhar num regime de produção 
em série. Apesar de não ser possível efectuar o rastreio do Código de Barras durante o fabrico, 
este não poderia ser retirado tal como no caso da tag RFID, pois a etiqueta está colada à chapa. A 
remoção e destruição da etiqueta irá ocorrer durante o processo de fabrico, no entanto, é difícil 
especificar em que altura exacta.  

A implementação do Código de Barras em determinados processos que ocorrem no parque de 
prima e na zona de expedição de produto acabado, proporciona 

apenas uma automação parcial das actividades, pois continuará a ser 
necessário executar registos em papel aquando da recepção de chapa e 
proceder à picagem manual dos objectos. No entanto, a utilização desta 
tecnologia permite controlar, gerir e automatizar muitas actividades 

manuais que ocorrem em pontos-chave da cadeia de valor.

A grande vantagem do Código de Barras prende
maturidade que a tecnologia atingiu e também com os seus baixos custos de 
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implementação. O Código de Barras obriga a aproximação do leitor para efectuar a sua leitura, 
independemente da localização do mesmo. Este factor pode causar o aumento do tempo de 
execução de algumas actividades como também pode por em perigo a segurança do trabalhador. 

A solução do tipo de código de barras a implementar na Martifer Construções passará por um 
design já existente no mercado e que seja aplicável às situações vividas no dia-a-dia na empresa.  

Tanto a montante e a jusante do processo de fabrico, as etiquetas que irão ser aplicadas à matéria-
prima e ao produto acabado serão fisicamente iguais. 

 
 A solução apresentada possui as seguintes características: 

• Tipo de Etiqueta: GS1-128 

• Número Máximo de Caracteres: 48 por linha de código 

• Dados de campo fixo deverão ser colocados no inicio do código de barras 

• Dimensões: Variável 

• Utiliza Código Alfanumérico para os 128 caracteres da tabela ASCII 

• Método de Suporte: Adesivo 

 

O local de colocação da etiqueta na chapa será na face de todo da chapa. O inconveniente da 
utilização da etiqueta na face de topo da chapa, prende-se com a necessidade de garantir uma 
distância mínima entre chapas que permita ao leitor de código de barras efectuar o processo de 
leitura (figura 17).            

O local usualmente de colocação da tag será no topo inferior do produto acabado, de modo a 
minimizar o impacto da colação da etiqueta na pintura da peça. 

Figura 18 – Esquema de Leitura do Código de Barras 

Figura 17 – Etiqueta Código de Barras 
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Arquitectura do Processo 

A montante do Processo de Fabrico 

A implementação da tecnologia Código de Barras permitirá automatizar parcialmente processos 
que ocorrem a montante da produção fabril, no parque de matéria-prima.  

Associada a cada chapa presente no parque de matéria-prima está uma etiqueta que possui um 
Código de Barras, contendo este código dados que possibilitam a identificação da chapa. 

A localização da chapa é executada através do Código de Barras e esta tarefa é mais morosa do 
que se fosse executada com a tecnologia RFID, procedendo-se a execução das actividades 
necessárias. Quando a chapa for requisitada, proceder-se-á à sua expedição para a unidade fabril. 

Ao proceder-se ao início do processo produtivo, a chapa é identificada através do seu código de 
barras. Estes processos são passíveis de verificação na figura 19. 

A jusante da Produção 

Após o processo produtivo o produto acabado é criado. 

Em cada peça de produto acabado é colada uma etiqueta de Código de Barras. A colocação da 
etiqueta acontece após a fase da pintura.  

Quando uma peça está para ser expedida, efectua-se a picagem da peça através de um terminal 
móvel, procedendo à indicação de expedição da peça.  

A próxima etapa acontece aquando da recepção em Obra da carga enviada. As peças são validadas 
com o terminal móvel indicando que foram recepcionadas na obra. 

As peças são armazenadas num local próprio e quando for necessário localizar a peça, a procura é 
feita através do terminal móvel. 

Figura 19 – Esquema exemplificativo do sítio onde é colocado o código de barras no produto 
acabado 

Figura 20 - Exemplificação sucinta do processo a montante com a tecnologia Código de   
Barras 
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Benefícios da utilização da tecnologia Código de Barras 

Processo de Identificação – A identificação de um item é feito de uma maneira inequívoca, pois a 
cada código de barras está associado a um objecto só.  

Velocidade e Exactidão do Processo de Leitura – A velocidade de leitura do código de barras é 
extremamente rápida, sendo um dos grandes pontos fortes que esta tecnologia de identificação 
automática apresenta. O processo de leitura também é bastante exacto, sendo que a ocorrência de 
leituras mal efectuadas é extremamente baixa. 

Relação Custo-Benefício – Por ser uma tecnologia muito madura e altamente disseminada nos 
mais variados mercados, o seu custo de implementação é relativamente baixo. Aliado à 
implementação da tecnologia ocorre a reestruturação dos processos em que o código de barras 
possa interferir e através de uma análise custo-benefício verifica-se que o impacto da 
automatização de certas actividades traduz-se em resultados extremamente vantajosos para a 
organização. Este é seguramente o ponto forte da tecnologia Código de Barras segundo a Martifer 
Construções. 

Facilidade de Implementação – Por ser uma tecnologia com quem os colaboradores estão 
familiarizados, o processo de implementação torna-se bastante mais acessível do que no caso do 
RFID. A capacidade de se conseguir efectuar uma leitura visual na etiqueta e a necessidade de 
utilizar o terminal móvel para efectuar a picagem do material torna os processos mais “palpáveis” 
e mais fáceis de entender comparativamente com a tecnologia RFID em que os colaboradores 
podem não perceber como é feita a leitura do material. 

Leitura de Código de Barras – A qualidade de impressão das etiquetas não necessita de ser a 
melhor para que o sistema funcione plenamente. Esta tecnologia tem a capacidade de conseguir ler 
código de barras cuja a qualidade de impressão é baixa. 

Desvantagens da utilização da tecnologia Código de Barras 

Fragilidade das Etiquetas – As etiquetas de Código de Barras normalmente são em papel, no 
entanto, neste caso necessitam de ser plastificadas para a sua durabilidade seja maior. As etiquetas 
estando expostas às variadas condições atmosféricas apresentam um elevado grau de 
deterioridade, especialmente a condições adversas e isto deve-se ao material que constitui a 
etiqueta.  

Figura 5 - Exemplificação sucinta do processo a jusante com a tecnologia Código de   Barras 
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Tecnologia de Leitura – A tecnologia Código de Barras apenas permite efectuar a leitura dos 
dados inseridos no código de barras, não permitindo qualquer alteração dessa mesma informação. 
Caso se deseje alterar a informação da etiqueta, indicando por exemplo que a chapa já não 
pertence ao stock mas a uma determinada obra, é necessário imprimir uma nova etiqueta contendo 
a informação desejada e colocá-la na chapa. 

Limitação da Entrada de Dados – O Código de Barras possui, no caso das etiquetas a utilizar pela 
MTC, 48 caracteres por linha de código como limite máximo de caracteres. Este valor torna-se 
insuficiente face à quantidade de informação que se pretende associar ao objecto, sendo necessário 
fazer uma seriação das características a incluir no código de barras. Este é um factor 
extremamente limitativo desta tecnologia. 

Processo e Único Sentido de Leitura - A leitura de um código de barras necessita de ser executada 
num sentido único e obriga à aproximidade do terminal móvel da etiqueta. Estes factores são 
relevantes quando se trabalha com chapas ou produtos acabados que estão empilhados e o código 
de barras pode não estar visível e colocado de uma maneira que obriga o colaborador a por a sua 
segurança em risco ou colocado num local de difícil acesso. 

Leitura Individual e Perda de Eficiência – Esta tecnologia só permite efectuar leituras individuais 
de cada objecto, não conseguindo, por exemplo, ler três códigos de barras no mesmo momento. 
Este processo pode tornar moroso e bastante repetitivo quando se lida com um elevado número de 
peças onde é necessário fazer a leitura individual de todas, havendo uma perda de eficiência no 
processo de leitura. 

Protecção Física e Detritos – Para que o código de barras adquire-se uma durabilidade maior seria 
necessário revesti-lo de uma protecção física ou aumentar a espessura do plástico que a recobre. 
Este factor pode parecer uma vantagem, no entanto, se se observar com atenção o aumento da 
durabilidade da etiqueta traduz-se na impossibilidade de leitura da mesma. Face a esta questão, a 
capacidade de proteger a etiqueta das condições atmosféricas e de possíveis mazelas torna-se 
bastante reduzida pois pode anular o objectivo da tecnologia. As etiquetas também ao longo do 
tempo e estando expostas às condições climatéricas vão acumulando detritos na sua superfície o 
que pode não permitir a leitura do código de barras.  

    

Comparação entre Tecnologias  

Sendo estas as duas tecnologias alvo de estudo, convém efectuar uma comparação entre as duas 
tecnologias de forma a serem mais visíveis os pontos em comum e os pontos de divergência.  

Como todas estas características já foram previamente explicadas, a comparação das tecnologias 
será feita através da tabela 

 

Figura 22 – Etiqueta Cód. De Barras em elevado estado de degradação 
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Tabela 9 – Comparação das Tecnologias de Informação  

Características RFID Código de Barras 

Resistência Mecânica Alta Baixa 

Formatos Variados Etiquetas 

Exige Contacto Visual Não Sim 

Vida Útil Alta Baixa 

Possibilidade de Escrita Sim Não 

Leitura Simultânea Sim Não 

Dados Armazenados Alta Baixa 

Funções Adicionais Sim Não 

Segurança Alta Baixa 

Custo Inicial Alto Baixo 

Custo de Manutenção Alto Baixo 

Reutilização Sim Não 

 

Em quase todos os parâmetros a tecnologia RFID supera a tecnologia Código de Barras.  

A tecnologia Código de Barras face à sua idade já não apresenta características tão aliciantes como 
a tecnologia RFID, uma tecnologia muito mais recente e mais adaptada à actualidade. 

De referir que em condições normais, o custo de manutenção da tecnologia RFID é baixo pois 
existe a reutilização das tags, diminuindo o custo operacional dos consumíveis, no entanto, no 
caso da Martifer Construções, as tags reutilizáveis só serão usadas no parque de matéria-prima e o 
produto acabado utilizará tags descartáveis e face ao elevado número de peças fabricadas é 
expectável o aumento substancial do custo de manutenção. 

As grandes vantagens que a tecnologia Código de Barras tem em comparação com a tecnologia 
RFID são o custo inicial de implementação, sendo que o Código de Barras envolve um menor 
esforço financeiro e o como já foi referido, o menor custo de manutenção de toda a estrutura para 
um funcionamento eficiente e corrente. 
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4. Situação de Partida 

Neste capítulo abordar a exequibilidade de implementação de cada uma das tecnologias no 
contexto dos processos da empresa, começando com a exposição dos principais processos, para 
cujas estas, se pretende avaliar o interesse de aplicação das duas tecnologias. 

Os tempos de observação e registo de duração das actividades foram de três semanas na DRM e 
de três semanas na Direcção de Transportes respectivamente.  

Estando a MTC intimimamente ligada à construção civil e comportando custos fixos elevados e 
pelas especificidades que comporta, há uma constante procura e necessidade de melhores práticas 
e transformações que  se traduzam essencialmente no aumento da eficiência ao longo de toda a 
cadeia de valor. A logística interna associada à construção metalomecânica e mais concretamente 
ao produto acabado acarreta elevados custos e assume um papel fundamental na medida em que 
pretende disponibilizar o produto acabado pronto para expedir para a obra no mínimo tempo e 
com o mínimo custo possível.  
 

Actualmente a actividade nuclear da Martifer Construções Metalomecânicas abarca quase toda a 
cadeia de valor, pois engloba desde a fase de projecto até à montagem em obra. Toda a cadeia de 
valor circunscrita a estas duas actividades é executa pela empresa excepto o fabrico de matéria-
prima e a colocação do produto acabado em obra (executado por operadoras logísticas 
subcontratadas). A cadeia de abastecimentos é um sistema próprio, que se pretende flexível e 
eficiente e com elevada adaptatibilidade e capacidade de resposta em tempo real às necessidades 
do mercado.  

Este projecto estará mais focado e suportado nas fases: 
•    Recepção de Matéria-Prima 

• Expedição de Matéria-Prima para o Fabrico, 

• Envio do Produto Acabado para a Obra – Processos Internos, 

• Recepção em Obra 

• Montagem em Obra 

As fases descritas são executadas por duas direcções: 
• DRM – Direcção de Reaproveitamento de Material 

• Direcção deTransportes 

 

Processos executados ao nível da logística na DRM: 

Figura 23 – Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro 
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1. Recepção de Matéria-Prima no Parque 

2. Proceder ao Processo de Reserva de Chapa  

3. Proceder à Transferência Física da Chapa 

4. Expedição da Matéria-Prima para o Fabrico 

As actividades descritas tanto são executadas ao nível do terreno como ao nível do Back-Office.  

Processos executados ao nível da logística no Back-Office da Direcção de Transportes: 

1. Processo de Triagem 

2. Tratamento da Informação 

3. Execução de Packing-List 

4. Confirmação de Subcontrato 

Processos executados ao nível da logística do Terreno da Direcção de Transportes: 

1. Expedição de Carga 

2. Actividades Complementares 

3. Descarga de Carga 

Infra-estruturas Envolvidas 

As infra-estruturas da Martifer Construcões Metalomecânicas envolvidas neste projecto situam-se 
no complexo indutrial de Oliveira de Frade, localidade de onde é originário o Grupo. As infra-
estruturas onde o projecto terá aplicabilidade será o Parque de Matéria-Prima, a UFVC – Unidade 
Fabril de Vigas Compostas, a UCC – Unidade Fabril de Corte de Chapa e e a Unidade fabril de 
Oliveira de Frades. O armazenamento de produto acabado é feito dentro da Unidade de 
Montagens numa área restrita denominada Zona de Expedição de Produto Acabado. Devido ao 
crescimento muito acelerado desta área de negócio do Grupo Martifer e à possibilidade de 
crescimento das infra-estruturas na área envolvente, as unidades fabris e os seus aumentos foram 
sendo executados à medida que o negócio prosperava. Face à dimensão actual de trabalho, as 
unidades fabris estão perfeitamente bem dimensionadas, no entanto, o Parque de Matéria-Prima é 
parco em termos de espaço tal como a Zona de Expedição de Produto Acabado.  

O Parque de Matéria-Prima alberga a maioria da matéria-prima utilizada pela Martifer 
Construções. Esta matéria-prima tanto pode ser chapas de aço, perfis de aço ou tubos de aço. A 
área disponível para a colocação de toda a matéria-prima é escassa, afectando a organização do 
parque e a execução e duração das actividades nele desenroladas. Esta escassez de espaço prende-
se maioritariamente com a área de acção do pórtico rolante que movimenta a matéria-prima, pois 

Figura 6 – Parque de Matéria-Prima (imagem de arquivo – não reflecte a quantidade de 
chapa existente actualmente) 
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este movimenta-se sobre um carril que se encontra ao nível do chão e outro carril acoplado à 
parede da UFVC, conseguindo abranger apenas o espaço afecto a essa área. 

Devido à escassez de espaço, as chapas estão organizadas por montes de obra ou por monte de 
stock, isto é, são feitos montes em que a chapa contida nesse monte pertence a uma determinada 
obra ou a stock. Podem existir vários montes de chapa de uma obra e o factor de separação entre 
as chapas de cada monte é a sua espessura, no entanto, há montes que podem conter chapas com 
espessuras diferentes. A este factor vem associado a uma maior duração das actividades no 
terreno, pois caso se pretenda alcançar uma chapa com uma determinada espessura, esta pode 
encontrar-se sobre um determinado número de chapas com dimensões diferentes e que são 
necessárias movimentar para chegar à chapa em questão. Uma melhor organização e poupança de 
tempo seria obtida caso as chapas estivessem separadas pelas suas dimensões, no entanto, no 
momento actual tal situação não é aplicável, sendo que o sistema vigente é o que apresenta um 
maior grau de segurança e controlo das operações. 

A matéria-prima é entregue de camião no parque e é retirada de cima do camião com o auxílio de 
um íman que movimenta a chapa e que está seguro ao pórtico. A movimentação de chapa é feita 
sempre com o auxílio do íman, pois não existe outra maneira de movimentá-las. A expedição de 
chapa é sempre executada com o auxílio do íman, no entanto, o local de colocação da chapa pode 
variar. Caso a chapa se destine à UCC, a chapa é colocada num transfer que depois leva as chapas 
para dentro da unidade fabril, caso a a chapa se destine à Martifer Energia ou a subcontratações, as 
chapas são colocadas em camiões que depois seguirão para os seus destinos.  

O Processo de fabrico não foi alvo de estudo neste projecto, sendo que a análise do mesmo não 
será executada. 

A Zona de Expedição de Matéria-Prima sofre do mesmo problema que o Parque de Matéria-
Prima, a escassez de espaço. O último passo para a conclusão do processo de fabrico de uma peça 
é a pintura e quando tal acontece a peça é colocada na zona de expedição, no entanto, tal 
colocação só tem em conta o espaço livre existente no momento. Esta ausência de critério de 
colocação obriga a uma constante procura das peças a expedir para obra pela zona de expedição, 
provocando uma demora escusada de tempo. O aproveitamento do espaço é extremamente bem 
conseguido estando as peças colocadas extremamente próximas umas das outras mas  visto que se 
tratam de peças de elevadas dimensões e de elevado peso, o seu acesso torna-se mais difícel, 
pondo em causa a segurança dos colaboradores como também provoca um aumento do tempo de 
execução das tarefas.   

Processos 

Os processos são distintos dependendo do local envolvido, no entanto, podem complementar-se. 
Os processos, denominados também por macro-actividades, estão divididos em actividades: (i) 
Processos do DRM; (ii) Processos do Back-Office do Departamento de Transportes; (iii) Processos 
do Terreno do Departamento de Transportes.  

A análise dos dados será feita associada a cada processo, no entanto, análise aos dados das 
actividades de Back-Office da DRM será feita em conjunto.  
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DRM - Recepção de chapa 

Embora a DRM recepcione todo o tipo de matéria-prima, só a recepção de chapa é que foi alvo de 
estudo por possuir um maior grau de importância na cadeia de valor. 

A montante da recepção de chapa, existe uma necessidade de matéria-prima despoletada por uma 
Direcção de Obra (responsáveis pela execução de determinada obra). Tal necessidade irá provocar 
a compra de matéria-prima, neste caso de chapa e esta tarefa é feita pela Direcção de 
Aprovisionamentos. A chapa pode ser trazida para Portugal via navio e posteriormente camião ou 
via camião directamente. A diferença entre as duas maneiras de entrega é feita pelo volume de 
compra de matéria-prima, sendo que o volume proveniente via navio é bastante superior do que o 
volume entregue via camião directamente. O processo de recepção de chapa de navio processa-se 
exactamente da mesma maneira excepto numa micro-actividade, a recepção de chapa no ERP 
SAP® é executada pela Direcção de Aprovisionamentos em vez da Direcção de Reaproveitamento 
de Material. No anexo A encontra-se o fluxograma e a tabela de descrição do Processo de 
Recepção de Chapa proveniente de Navio. 

Fluxo do Processo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Fluxograma do processo de Recepção de Chapa proveniente de um Camião 
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Figura 26 – Continuação do Fluxograma do processo de Recepção de Chapa proveniente 
de um Camião 

Figura 27 – Fase Final do Fluxograma do processo de Recepção de Chapa proveniente de 
um Camião 
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Tabela 10 – Descrição do Processo de Recepção de Chapa 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Pedido de Compra Aprovisionamentos 
O processo é despoletado depois de se 
verificar a necessidade de compra 
material. 

 

Impressão da 
Listagem 

DRM 
Imprimir a listagem do material a receber. 
Pode vir sobre a forma de pedido de 
compra ou certificado. 

 

Recolher Guias no 
Terreno 

DRM 
Proceder à recolha das Guias de Remessa 
provenientes com cada camião aquando 
da entrega do material 

 

Retirar Informação 
da Chapa 

DRM 
Registar a informação da Chapa: 
dimensões nominais, dimensões reais, 
PN, HN, qualidade da chapa 

 

Comparação da 
Informação 

DRM 
Comparar se a informação retirada da 
chapa coincide com a informação 
existente na listagem 

• Listagem 

Inspecção a 100% QSA 
Caso o fornecedor seja novo, é necessário 
executar uma inspecção a 100% às chapas 
relativas ao pedido de compra 

 

Medição da Chapa QSA Verificar as dimensões da chapa  

Medição de Chapa DRM Verificar as dimensões da chapa  

Inspecção QSA 
Caso a chapa não possua a informação 
correcta ou não esteja em boas condições, 
procede-se a uma inspecção. 

 

Devolução de 
Material 

Aprovisionamentos 

Caso a chapa não passe no controlo de 
qualidade e sendo chapa de stock, os 
Aprovisionamentos podem proceder à sua 
devolução. Se a chapa for comprada para 
uma obra (não é de stock), a obra pode 
proceder à sua devolução. 

 

Marcação na 
Chapa e Registo 

em Papel 
DRM 

Proceder à marcação com fixolid na 
chapa (obra ou stock) e registo em papel 
das características da chapa. Caso a chapa 
não passe no controlo de qualidade, os 
Aprovisionamentos ou a DO (depende se 
a chapa é de stock ou não) podem 
permitir a sua aprovação e sujeitá-la a 
esta actividade. 

• Registo 
em papel 

Recepção física da 
chapa 

DRM 
Proceder à colocação da chapa no monte 
que lhe é destinado. 
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Recepção em SAP DRM 
Proceder à colocação dos dados da chapa 
no ERP SAP. 

 

Inserir Informação 
nos Ficheiros de 

Controlo 
DRM 

Proceder à colocação dos dados da chapa 
em no Microsoft Excel. O número da 
recepção da chapa em SAP deve ser 
colocado aqui também. 

 

 

Análise dos dados – Actividade de Recepção de Chapa no Terreno 

Dados Iniciais:  
• 6 Colaboradores a tempo permamente e 75% do tempo do Encarregado 

• Horário por Colaborador: 8 horas/dia 

• Número Total de Horas diárias: 54 horas 

• Número Total de Horas por ano: 12258 horas/ano 

• Considerou-se que cada dia de trabalho possui 54 horas 

O processo de recepção de chapa no terreno é exactamente igual caso a chapa seja proveniente de 
um camião ou de um navio. 

  

Como se pode  verificar pelo gráfico 1, a actividade que consome mais tempo numa base diária – 
44,3 % - é a colocação de chapa no monte respectivo. Este valor já era expectável pois o número 
de entregas é elevado e face ao tamanho e peso de cada chapa cria-se a necessidade de utilizar 
equipamento especializado que possibilitem a movimentação do material. Por razões de segurança 
a motivação é feita em velocidade reduzida, aumentando o tempo de duração da actividade. A 
aplicabilidade das tecnologias não afectará a duração desta actividade porque não há qualquer tipo 
de influência destas na actividade de colocar a chapa no monte. As actividades que serão afectadas 
pela introdução de alguma das tecnologias serão as actividades que envolvam verificações, registo 
e marcações. 

 

Gráfico 1 – Recepção de Chapa – Tempo Diário 
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Gráfico 2 – Percentagem de Tempo Ponderado Diário 

Gráfico 3 – Duração Anual de Cada Actividade do Processo (unidade: dias) 
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Reserva de Chapa  

Os dados recolhidos no terreno sobre o processo de Reserva de Chapa no Terreno não foram 
suficientes para produzir uma análise viável e confiável. Esta actividade era realizada 
principalmente em horário nocturno por isso não foi possível obter registo e observação. 

Fluxo do Processo: 
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Figura 28 –Fluxograma do processo de Reserva de Chapa  

Figura 29 – Continuação do Fluxograma do processo de Reserva de Chapa  
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Tabela 11 – Descrição do Processo de Reserva de Chapa 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES DESCRIÇÃO INPUTS/ 
OUTPUTS 

Pedido de Reserva Direcção de Obra O processo é despoletado depois da 
Direcção de Obra verificar a 
necessidade de material, procedendo 
à sua reserva. 

 

Recepção de Pedido DRM Recepção do pedido de reserva via e-
mail. 

 

Verificar Existências DRM Proceder à verificação da existência 
das chapas pedidas para reservar. 

 

Informar DO DRM Caso a chapa pedida não exista, 
proceder à informação da Direcção de 
Obra da não disponibilidade de 
chapa. 

 

Informar Encarregado DRM Caso a chapa pedida exista, informar 
o Encarregado sobre o pedido de 
reserva. 

 

Retirar e Verificar 
Informação, Marcação na 

Chapa 

DRM Proceder à verificação e retirar a 
informação inscrita na chapa e 
executar a marcação na chapa 
indicando a que obra se destina. 

• Pedido de 
Reserva 

Manter no Monte de 
Stock 

DRM Caso a chapa não necessite de 
executar, proceder à sua manutenção 
no monte de stock de chapa.  

 

Execução de Ultra-Sons DRM Caso a chapa necessite de executar 
ultra-sons, proceder à sua execução. 

 

Colocação da Chapa no 
Monte de Obra 

DRM Colocar a chapa no monte da obra a 
que se destina. 

 

Envio da Informação DRM Entrega da informação registada no 
Back Office da DRM. 

 

Inserção da Informação DRM Proceder à inserção da informação 
registada no terreno no software 
Microsoft Office Excel. 

• Pedido 
de 
Reserva 

Efectuar Reserva DRM Efectuar a operação de reserva da 
chapa pretendida no ERP SAP. 

 

Enviar Confirmação de 
Reserva 

DRM Proceder ao envio de um e-mail à 
Direcção de Obra onde é indicado a 
confirmação da reserva de chapa. 

 

Completar Informação DRM Completar a informação no ficheiro 
Excel com indicação do número de 
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reserva e o número de expedição 
executado em SAP. 

Enviar Informação à DO e 
QSA 

DRM Proceder ao envio de um e-mail caso 
a Obra obrigue a rastreabilidade do 
material. 

 

 

DRM - Expedição de Chapa 

 

Fluxo do Processo: 

Figura 30 –Fluxograma do processo de Expedição de Chapa  
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Tabela 12 – Descrição do Processo de Expedição de Chapa 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO INPUTS/ 
OUTPUTS 

Pedido de Compra Aprovisionamentos O processo é despoletado depois de se 
verificar a necessidade de compra 
material. 

 

Impressão da 
Listagem 

DRM Imprimir a listagem do material a receber. 
Pode vir sobre a forma de pedido de 
compra ou certificado. 

 

Recolher Guias no 
Terreno 

DRM Proceder à recolha das Guias de Remessa 
provenientes com cada camião aquando da 
entrega do material 

 

Retirar 
Informação da 

Chapa 

DRM Registar a informação da Chapa: 
dimensões nominais, dimensões reais, PN, 
HN, qualidade da chapa 

 

Comparação da 
Informação 

DRM Comparar se a informação retirada da 
chapa coincide com a informação existente 
na listagem 

• Listagem 

Inspecção a 100% QSA Caso o fornecedor seja novo, é necessário 
executar uma inspecção a 100% às chapas 
relativas ao pedido de compra  

 

Medição da QSA Verificar as dimensões da chapa   

Figura 31 – Fase Final do Fluxograma do processo de Expedição de Chapa  
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Chapa 

Medição de 
Chapa 

DRM Verificar as dimensões da chapa  

Inspecção QSA Caso a chapa não possua a informação 
correcta ou não esteja em boas condições, 
procede-se a uma inspecção. 

 

Devolução de 
Material 

Aprovisionamentos Caso a chapa não passe no controlo de 
qualidade e sendo chapa de stock, os 
Aprovisionamentos podem proceder à sua 
devolução. Se a chapa for comprada para 
uma obra (não é de stock), a obra pode 
proceder à sua devolução. 

 

Marcação na 
Chapa e Registo 

em Papel 

DRM Proceder à marcação com fixolid na chapa 
(obra ou stock) e registo em papel das 
características da chapa. Caso a chapa não 
passe no controlo de qualidade, os 
Aprovisionamentos ou a DO (depende se a 
chapa é de stock ou não) podem permitir a 
sua aprovação e sujeitá-la a esta 
actividade. 

• Registo 
em papel 

Recepção física 
da chapa 

DRM Proceder à colocação da chapa no monte 
que lhe é destinado. 

 

Recepção em SAP Aprovisionamentos Proceder à colocação dos dados da chapa 
no ERP SAP.  

 

Inserir Informação 
nos Ficheiros de 

Controlo 

DRM Proceder à colocação dos dados da chapa 
em no Microsoft Excel. O número da 
recepção da chapa em SAP deve ser 
colocado aqui também. 

 

 

Análise dos dados – Actividade de Expedição de Chapa no Terreno 

   Dados Iniciais:  
• 6 Colaboradores a tempo permamente e 75% do tempo do Encarregado 

• Horário por Colaborador: 8 horas/dia 

• Número Total de Horas diárias: 54 horas 

• Número Total de Horas por ano: 12558 horas/ano 

• Considerou-se cada dia de trabalho com 54 horas 
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• Total de Horas por ano: 12258 horas/an 

Gráfico 5 – Percentagem do Tempo Ponderado Diário 

Gráfico 4 – Expedição de Chapa – Tempo Diário 

Gráfico 6 – Duração Anual das Actividades do Processo 
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A actividade que demora mais tempo é a actividade de movimentação de material, representado 
53,9% do tempo do processo de expedição de chapa. Tal valor deve-se ao facto do elevado 
número de chapas presentes actualmente na DRM. Este número tendencialmente irá aumentar 
caso o número de chapas também aumente.  

A colocação das chapas pedidas no Transfer para posterior envio para a UCC é a segunda 
actividade que demora mais tempo, 30,9%, não sendo proceder a qualquer tipo de alteração nesta 
actividade. 

Como referido anteriormente as actividades que envolvem movimentação de material não serão 
afectadas pela introdução das tecnologias. 

Transferência de Chapa entre Obras – executado pelo  DRM 

O processo de Transferência de Chaopa é desencadeado apenas em duas situações: quando uma 
Direcção de Obra verificando que há um excesso de um determinado tipo de chapa reservada, 
procede à sua dispensa às outras Direcções de Obra, podendo as chapas serem novamente 
reservadas para uma obra diferente da prevista. A segunda situação vai de encontro à necessidade 
criada por uma Direcção de Obra por um determinado de chapa, pedindo a outra Direcção de Obra 
a possibilidade de dispensa da(s) chapa(s) reservada(s) em questão.  

 Fluxo do Processo: 

 

 

Tabela 13 – Descrição do Processo de Transferência de Chapas entre Obras 

ACTIVIDADE  INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO INPUTS/ 
OUTPUTS 

Pedido de Direcção de Obra O processo é despoletado depois de uma   
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Figura 32 – Fluxograma do processo de Transferência de Chapa entre Obras  
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Dispensa de 
Chapa 

Direcção de Obra verificar a necessidade de 
material, procedendo ao pedido de dispensa de 

uma chapa a outra Direcção de Obra. 

Dispensa de 
Chapa 

Direcção de Obra Proceder à dispensa da chapa pedida por parte 
da Direcção de Obra que foi abordada neste 

processo. 

 

Reserva de 
Chapa 

Direcção de Obra O processo é despoletado depois de se verificar 
a dispensa de chapa. A Direcção de Obra 

requisitante procederá à reserva da chapa em 
questão. 

 

 

Esta actividade não foi observada no decurso do período de observação pois, tal como no processo 
de transferência de chapa, ocorre na sua maioria durante a noite. Não havendo dados suficientes 
para proceder a uma observação correcta. 

Ultra-Sons na DRM 

O processo de Ultra-Sons é realizado, normalmente, em chapas que possuem uma espessura 
superior ou igual a 20mm. Este processo permite verificar se a chapa não possui qualquer tipo de 
anomalia no seu interior. As chapas compradas com este grau de espessura ou superior de uma 
maneira geral possuem os ultra-sons já efectuados pelo fornecedor, no entanto, há casos em que as 
chapas são compradas sem os ultra-sons feitos, sendo necessário executá-los na Martifer 
Construções. O processo de Ultra-Sons é parte integrante do processo de Recepção de Chapa. 

Gráfico 8 – Percentagem do Tempo Ponderado Diário 

Gráfico 7 – Ultra-Sons – Tempo diário 
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Análise dos dados da DRM – Back-Office  e Terreno 

Terreno 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back-Office 

Dados Iniciais 

• 2 Colaboradores a Tempo Inteiro e 25% do Tempo do Encarregado 

• Horário por Colaborador: 8 horas/dia 

• Número Total de Horas diárias: 18 horas 

Recepção de Chapa 

1 Verificação da Chapa (dimensões, HN, PN) e Registo 

2 Marcação na Chapa e Registo 

3 Colocação da Chapa no Monte Respectivo  

4 Mov. de Chapas — Desimpedimento de um Local 

Expedição de Chapa 

5 Procurar Chapa Específica 

6 Movimentação de Chapas  

7 Marcação de PF e Registo 

8 Recolher Transfer da UCC 

9 Colocação da Chapa no Transfer 

10 Levar Transfer até à UCC 

Ultra Sons 

11 Movimentação de Chapas 

12 Movimentação da Chapa para efectuar US 

13 Movimentação da Chapa após US 

Gráfico 9 – Duração Anual das Actividades desta parte do Processo 
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• Número Total de Horas por ano: 4086 horas/ano 

• Considerou-se cada dia de trabalho com 18 horas 

 

Como se pode verificar as actividades que consomem mais tempo não são passíveis de alteração 
pois a duração da actividade prende-se com factores independentes à utilização de qualquer tipo 
de tecnologia. 

  

 

 

 

02:00:06 01:21:36

03:17:06

00:46:12

00:15:24

21:50:22

02:52:27

00:40:02

12:31:25

02:21:40

03:09:40

01:50:52 01:03:08
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3,7% 2,5%

6,1%

1,4%
0,5%

40,4%

5,3%

1,2%

23,2%

4,4%

5,9%
3,4% 1,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Gráfico 10 – Duração Diária das Actividades de Terreno da DRM 

Gráfico 11 – Percentagem da Duração Diária das Actividades 
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Tabela 14 – Duração Ponderada e Quantidade de Execução de cada Processo de Chapa 

Processo Duração Ponderada Número de Pedidos 
Anuais 

Percentagem de Ocupação do 
Tempo 

Expedição 13 min 1375 38,6% 

Reserva 41,5 min 672 52,3% 

Recepção 17,5 min 269 6,8% 

Transferência 2 min 521 2,3% 

 

Tabela 15 – Micro-Actividades executadas no Back-Office da DRM 

ACTUAL 

Macro 
Actividade Micro Actividade Observações Responsável 

Recepção de 
Chapa - Navio 

Caso seja novo fornecedor,é 
necessário inspecção a 100% pela 

QSA 
 

QSA 

Recepção da chapa em Sap 
 

Aprovisionamentos 
Inserir chapa nos ficheiros de 

controlo  
Colaborador 

Recepção de 
Chapa - 

Verificar pedido de compra em Sap 
e especificações da chapa  

Encarregado 

87,61

118,67

15,44
5,16

Expedição de Chapa

Reserva de Chapa

Recepção de Chapa

Transferência de Chapa

Gráfico 15 – Duração Anual de Cada Processo (unidade: dias) 
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Camião Caso seja novo fornecedor,é 
necessário inspecção a 100% pela 

QSA 
 

QSA 

Recepção da chapa em Sap 
 

Encarregado 

Reserva de 
Chapa 

Recepção do pedido de reserva 
(UCC ou DO)  

Colaborador 

Verificar nos ficheiros existências e 
disponibilidade da chapa 

Em caso negativo 
informar DO que 

reserva não é possível 
Colaborador 

Informar Encarregado para separar a 
chapa  

Colaborador 

Inserir informação do ficheiro 
 

Colaborador 

Efectuar a reserva em Sap 
 

Colaborador 
Enviar confirmação da reserva (UCC 

e DO)  
Colaborador 

Enviar Hn e Pn e código BaaN para 
QSA e DO (casos de rastreabilidade)  

Colaborador 

Transferências 
de chapa entre 

obras 

Ter conhecimento do pedido de 
dispensa da chapa  

Colaborador 

Receber confirmação da dispensa 
 

Colaborador 

Receber pedido de reserva 
 

Colaborador 

Confirmar reserva 
 

Colaborador 

Expedição de 
Chapa 

Envio por parte da UCC da lista de 
expedição ou email  

UCC / DO 

Verificar se a chapa está reservada 
para a DO e UCC 

Se não, informar DO e 
UCC 

Colaborador 

Transmitir informação ao 
Encarregado  

Colaborador 

Verificar se a chapa está separada 
para a obra  

Encarregado 

Confirmar lote 
Caso não confirme, 
trocar a chapa para a 

do lote correcto 
Colaborador 

Transferir em Sap com lote 
 

Colaborador 
Enviar à Ucc e QSA o Hn e Pn 

(rastreabilidade)  
Colaborador 

Todos os processos desenvolvidos no Back-Office da DRM podem ser alvo de melhoria através da 
aplicação das tecnologias RFID e Código de Barras.  

A Macro-Actividade que consome mais tempo é a Reserva de Chapa, no entanto, não é a tarefa 
que é executada mais vezes por dia. Este valor é elevado devido ao método utilizado para a sua 
execução. Actualmente a execução desta actividade é feita via Excel e posteriormente em SAP. 
Pretende-se que seja totalmente executada em SAP, diminuindo o número de ficheiros de controlo 
e replicação de tarefas. 

A Expedição é a actividade que é executada num maior número diariamente, acabando por 
consumir 87,6 dias de trabalho numa base anual. A necessidade de verificar se as chapas estão 
reservadas ou não, a confirmação das especificações de cada chapa e a sua posterior transferência 
em SAP provoca um elevado consumo de tempo numa macro-actividade que se pretende mais 
célere. 

As actividades de Recepção de Chapa e Transferência de Chapas entre obras representam apenas 
cerca de 9% do tempo ponderado total. 
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O processo de Transferência de Chapa não será alvo de reestrutução actualmente, pois as mais-
valias a retirar não iriam compensar o tempo dispendido na alteração.  

Departamento de Transportes/Cargas – Back-Office  - Processo de Triagem  

Este processo é desencadeado numa base diária. As Direcções de Obra enviam os Planos de 
Expedição (documento onde se encontra descrito as peças que pretendem enviar para obra) e 
estesc são submetidos a um processo de triagem através da data de entrega em obra, onde são 
seleccionados alguns PE’s com o objectivo de criar o Plano de Cargas diário.  

Fluxo do Processo: 

Figura 33 – Fluxograma do processo de Triagem  
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Tabela 16 – Descrição do Processo de Triagem 

ACTIVIDADE INTERVENIEN-
TES 

DESCRIÇÃO INPUTS/ 

OUTPUTS 

Plano de Expedição Direcção de Obra O processo é despoletado depois da 
Direcção de Obra verificar a necessidade 
de enviar as peças para a obra, procedendo 
ao seu plano de expedição via e-mail 

 

Recepção do PE Cargas Proceder à recepção do Plano de 
Expedição via e-mail. 

 

Passagem da 
Informação para a 
Folha de Pedidos 

Cargas Proceder à inserção dos dados enviados 
pela Direcção de Obra em cada Plano de 
Expedição num ficheiro Excel. 

 

Passagem da 
Informação para 

pasta de Triagem e 
Impressão 

Cargas Proceder à cópia da informação contida na 
folha de Pedidos e guarda dos e-mails 
enviados pela Direcção de Obra contendo 
os Planos de Expedição para a pasta de 
Triagem. Proceder à impressão de cada 
Plano de Expedição recebido durante esse 
diua. 

 

Verificação da data 
de Entrega do PE 

em Obra 

Cargas Proceder à verificação data de Entrega de 
cada Plano de Expedição manualmente. 

 

Triagem (cont.)
C

ar
ga

s 
- 
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D
ire

cç
ão

 d
e 

O
br

a
C

ar
ga

s 
– 

B
ac

k 
O

ffi
ce

In
pu

t/O
ut

pu
t

Entrega do 
P lano de 
Cargas

FIM

Figura 34 – Fase Final do Fluxograma do processo de Triagem  
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Selecção dos PE’s Cargas Proceder à selecção dos Planos de 
Expedição a serem contemplados no Plano 
de Cargas manualmente 

 

Elaboração do Plano 
de Cargas e 

Distribuição das 
Cargas pelas 

Transportadoras 

Cargas Proceder à elaboração do Plano de Cargas 
com os Planos de Expedição pretendidos e 
estabelecer o contacto com as Operadoras 
Logísticas para a distribuição de carga nas 
diferentes obras. 

 

Replicação da 
Informação – 

fotocópias para 
arquivo 

 

Cargas Proceder à replicação da Informação – 
Imprimir o Plano de Cargas para posterior 
entrega aos colaboradores no Terreno e 
impressão de uma cópia para ser colocada 
no arquivo. 

 

Entrega do Plano de 
Cargas 

Cargas Proceder à entrega pessoalmente do Plano 
de Cargas no Terreno. 
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Departamento de Transportes/Cargas – Back-Office  - Tratamento da Informação  

Este processo consiste em verificar se o Plano de Cargas do dia anterior foi cumprido. Os planos 
de Expedição, plano onde as obras indicam as peças que desejam expedir, são comparadas com as 
guias de Expedição (onde está indicado o material que efectivamente foi expedido) de cada 
camião. Caso haja alterações ao previsto é necessário averiguar o motivo das modificações e após 
a verificação de toda a informação, é necessário enviá-la a cada Direcção de Obra respectiva. A 
elaboração do Mapa de Carga está inserida neste processo embora na análise de dados será tratado 
de forma independente devido ao seu peso. 

Fluxo do Processo: 
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C
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Figura 35 – Fluxograma do processo de Tratamento de Informação 

Figura 36 – Continuação do Fluxograma do processo de Tratamento de Informação 
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Tabela 17 – Descrição do Processo de Tratamento de Informação 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO INPUTS/ 

OUTPUTS 

Buscar Guias de 
Expedição 

Portaria Proceder à recolha das Guias de 
Expedição e Talão de Pesagem que 
se encontram na Portaria. 

 

Buscar Plano de 
Cargas 

Cargas Proceder à recolha do Plano de 
Cargas  

 

Digitalização das 
Guias de Expedição 

Cargas Proceder à digitalização das Guias de 
Expedição  

 

Cruzamento da 
Informação 

Cargas Proceder ao cruzamento da 
Informação. Comparar a lista de 
material que se encontrava no Plano 
Cargas com a lista de material 
expressa nas Guias de Expedição. 

 

Estornar Códigos 
SAP 

Cargas Caso a composição da carga do 
camião expressa na Guia de 
Expedição não seja a planeada e caso 
houvesse excesso de peso no camião 
com a Guia de Expedição já emitida, 
é necessário estornar os Códigos 
SAP do material que acabou por ser 
retirado da carga. 

 

Verificação das 
Referências 
Expedidas 

Cargas Caso a composição da carga do 
camião expressa na Guia de 
Expedição não seja a planeada, 
proceder à verificação das 
referências do material que foi 
expedido. 

 

Apurar Motivos das 
Alterações 

Cargas Proceder à verificação dos motivos 
que promoveram a alteração da carga 
planeada. 

 

Criação e envio de e-
mail com Informação 

para DO 

 

Cargas Proceder ao envio de um e-mail 
informando a Direcção de Obra do 
envio de carga e avisando possíveis 
alterações ao pedido no Plano de 
Expedição. 

 

Envio da Guia 
Digitalizada para DO 

Cargas Proceder ao envio de um e-mail 
contendo a Guia de Expedição 
digitalizada para consulta por parte 
da Direcção de Obra. 
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Departamento de Transportes/Cargas – Back-Office  - Elaboração da Packing-List  

Uma Packing-List é bastante parecida com a Guia de Expedição embora com um maior número de 
informação (indicação do número de peças, descritivo de cada peça, dimensões e peso de cada 
peça). A Packing-List normalmente é elaborada quando a carga tem como o destino um país 
estrangeiro.  

Este processo não sofrerá qualquer tipo de alteração após a inserção da tecnologia de identificação 
automática como tal não srá mais explorado. Considerou-que face à utilização e aos custos de 
reestrutução do processo, o momento não era o adequado.  

Departamento de Transportes/Cargas – Back-Office  - Processamento Requisições de 
Compra 

Este processo é utilizado para imputar os custos de transporte de material às Direcções de Obra. O 
serviço de logística necessita de ser imputado ao orçamento de cada obra.  

O aluguer dos camiões pode ser feito de três maneiras: 
• Taxagem ao quilómetro 

• Frete 

• Negociação do Transporte para a Obra Toda 

Taxagem ao Quilómetro – O preço por quilómetro percorrido é fixo. Sendo o valor dispendido 
pelo serviço igual à tarifa multiplicada pelo número de quilómetros percorridos. 

Frete – O preço do serviço é negociado pelos intervenientes, sendo que não existe um valor fixo 
de serviço. 

Negociação do Transporte para a Obra Toda – É negociado com o operador logístico o pagamento 
de um determinado valor por um determinado número de viagens, por exemplo, 75000€ por 50 
viagens sendo estes valores são negociados dependendo do local de destino. 

Existem cargas que são feitas que têm como destino duas obras, sendo necessário repartir o custo 
de transporte pelo orçamento das obras em questão. Esta repartição é feita baseada no peso das 
peças enviadas correspondentes a cada obra. 

Por haver várias maneiras de custear os transportes de cada obra, este processo não pode, 
actualmente, ser alvo de automatização e continuará a ser executado no software Microsoft 
Excel® e posteriormente no ERP SAP® e como tal não foi alvo de estudo. 

Departamento de Transportes/Cargas – Back-Office  - Actividades Não Relacionadas 

Considera-se Actividades Não relacionadas aquelas actividades cujo o desenvolvimento nunca 
seria afectado com a introdução de um sistema de identificação automática. 

Exemplos dessas actividades são: 
•  Cotações de Obras 

• Negociação Comercial com Fornecedores 

• Lançamento em SAP dos quilómetros feitos internamente 

• Lançamento em SAP das horas de trabalho 

• Gestão de Equipa de Cargas 

• Coordenação de Transportes Internos 

• Gestão do Tráfego Diário e articulação com Entidades exteriores  
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Análise de Dados – Back-Office do Departamento de Transportes 

 

Gráfico 17 – Percentagem do Tempo de Duração Diário de cada Processo 

Gráfico 16 – Duração Anual dos Processos (Unidade: dias) 
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Gráfico 18 – Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias) 
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Departamento de Transportes – Terreno - Expedição d e Carga  

O departamento de Transportes é responsável pela logística do material dentro das instalações do 
Grupo Martifer e pela logística do produto acabado. Este processo consiste na montagem da carga 
com vista o seu envio para a obra de destino. O serviço de entrega de produto acabado à obra é 
subcontratado a operadoras logísticas. 

Fluxo do Processo: 

 

 

Tabela 18 – Descrição do Processo de Expedição de Carga 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Triagem Cargas 

O processo é despoletado depois da 
Direcção de Obra verificar a 
necessidade de enviar as peças para a 
obra e ter sido feita uma Triagem das 
peças a expedir e para que obras as 
expedições devem ser feitas. 

 

Distribuição do 
Trabalho 

Cargas 
Proceder à distribuição do trabalho a 
efectuar. 

 

Procurar Carga e 
Verificar 

Referências 
Cargas 

Proceder à procura da carga na zona 
de expedição e verificação das 
referências das peças a expedir. 

• Plano de 
Expedição 

Marcação Cargas Proceder à marcação com caneta na  

Figura 37 – Fluxograma do processo de Expedição de Carga 
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etiqueta colada na peça. 

Movimentação 
de Carga 

Intermédia 
Cargas 

Caso existam peças que 
impossibilitem movimentar a peça 
pretendida, proceder à movimentação 
das peças obstrutoras 

 

Movimentação 
da Carga para o 

Camião 
Cargas 

Proceder à movimentação da carga a 
expedir para o camião que efectuará 
o transporte. 

 

Elaboração da 
Guia 

Cargas 

Proceder à elaboração da Guia de 
Expedição – contém a indicação das 
peças que vão ser expedidas para a 
obra. 

 

 

Actividades Complementares e Descarga de Carga no T erreno do Departamento de 
Transportes 

Estas actividades complementares não estão incluídas num processo pois são executadas quando 
há disponibilidade por parte dos colaboradores para as executar. 

Essas actividades são: 
• Descarregar Sucata 

• Manuseamento de Cestos 

• Arrumação do Local 

Descritivo das Actividades: 

Descarregar Sucata – Toda a sucata que é criada durante o processo de fabrico na unidade fabril de 
Oliveira de Frades é colocada em contentores. Esta actividade é executada quando há a 
necessidade de esvaziar os contentores de sucata. 

Manuseamento de Cestos – Certas peças como rufos, cantoneiras são colocadas em cestos para 
envio para obra. Isto acontece com vista a garantir que as peças são transportadas da maneira mais 
segura e que não se estrupiem durante a viagem. Esta actividade prende-se com o manuseamento 
desses cestos quando são provenientes de obra e o tratamento que lhes é efectuado. 

Arrumação do Local – Esta actividade prende-se com a arrumação do local de trabalho e inclui 
tarefas de limpeza, colocação das ferramentas no sítio destinado, entre outras actividades. 

A actividade de descargas de carga é realizada muito esporadicamente e não está inserida em 
nenhum processo.  

Ests actividade é realizada quando um camião proveniente de uma subcontratação já possui peças 
em cima do seu atrelado. Para se efectuar a composição da carga correctamente, é necessário 
retirar as essas peças e avaliar como a carga deve ser efectuada (a colocação de todas as peças 
desejadas no camião)e após essa avaliação a carga a expedir é composta. 
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5. Desenho dos Processos com a Tecnologia RFID e Có digo de Barras 

Pretende-se, neste ponto, expor a gestão dos processos atrás identificados mas com o recurso às 
tecnologias, RFID e Código de Barras.  

As alterações efectuadas têm como intuito automatizar os processos em questão. A automatização 
destes processos provocará a diminuição das actividades realizadas manualmente e aumentará o 
número de actividades automatizadas. Certos processos já estão automatizados, no entanto, vão 
ser alvo de reestrutução vista a obtenção de uma melhor produtividade. 

Pressupostos: 
• Os tempos envolvendo as novas tecnologias implicam um sistema já maduro 

• A automatização e integração de alguns processos em SAP estãos contempladas na avaliação do 

sistema estas tecnologias 

• Todo o desenvolvimento em SAP será feito com recurso à equipa interna de Sistemas de 

Informação do Grupo Martifer 

Serão indicadas apenas as partes do processo que foram alvo de alteração.A alusão às partes do 
processo que se mantêm iguais será feita remetendo para o capítulo 4 “Situação de Partida”.  

 DRM – Recepção de Chapa 

O início do processo, i.e, primeira parte do fluxograma que retracta a recepção de chapa 
actualmente será desenvolvido da mesma maneira caso alguma das tecnologias seja aplicada. 

Consultar a figura 24 para observar o início do processo de recepção de chapa. No anexo B e C 
está descrito o Processo de Recepção de Chapa – Navio utilizando a tecnologia RFID e Código de 
Barras respectivamente. 

Fluxo do Processo com RFID: 
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Figura 38 – Fluxograma do processo de Recepção de Chapa com recurso a RFID 
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Fluxo do Processo com Código de Barras: 
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Figura 39 – Continuação do Fluxograma do processo de Recepção de Chapa com recurso 
a RFID 

Figura 40 – Fluxograma do processo de Recepção de Chapa com recurso a Código de 
Barras 
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Nota: Só serão indicadas as actividades presentes no fluxograma apresentado. As actividades 
pertencentes à parte do fluxograma omitido não serão alvo de representação visto serem 
iguais provocando redundância. Esta maneira de representar será utilizada daqui em diante 
na dissertação. A coluna “Diagrama” indicará em que situação (RFID ou Código de Barras) 
aconteceria a actividade. “Comum” indica que aconteceria com as duas tecnologias, “RFID” 
indica que aconteceria com RFID e “CB” indica que acontece com a tecnologia Código de 
Barras.  

Tabela 19 – Descrição do Processo de Recepção de Chapa com recurso às Tecnologias 

DIA-
GRAMA 

ACTIVIDADE 
INTERVE-
NIENTES 

DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Comum 
Devolução de 

Material 
Aprovisiona

mentos 

Caso a chapa não passe no controlo 
de qualidade e sendo chapa de stock, 
os Aprovisionamentos podem 
proceder à sua devolução. Se a chapa 
for comprada para uma obra (não é 
de stock), a obra pode proceder à sua 
devolução. 

 

RFID 
Programação da 

Tag e Inserção na 
Chapa 

DRM 

Proceder à programação da tag com 
as características da chapa e inserção 
da tag na chapa (obra ou stock). Caso 
a chapa não passe no controlo de 
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qualidade, os Aprovisionamentos ou 
a DO (depende se a chapa é de stock 
ou não) podem permitir a sua 
aprovação e sujeitá-la a esta 
actividade. 

CB Registo em Papel DRM 

Proceder ao registo em papel das 
características da chapa. Caso a 
chapa não passe no controlo de 
qualidade, os Aprovisionamentos ou 
a DO (depende se a chapa é de stock 
ou não) podem permitir a sua 
aprovação e sujeitá-la a esta 
actividade. 

 

RFID 
Recepção 

automática em 
SAP 

DRM 
Colocação automática dos dados da 
chapa no ERP SAP. 

 

Comum 
Recepção física 

da chapa 
DRM 

Proceder à colocação da chapa no 
monte que lhe é destinado. 

 

CB 
Recepção em 

SAP 
DRM 

Proceder à colocação dos dados da 
chapa no ERP SAP. 

• Registo em 
Papel 

CB 
Colocação do 

Código de Barras 
na Chapa 

DRM 
Proceder à colocação do código de 
barras na chapa. 

 

DRM – Reserva de Chapa 

O processo de reserva de chapa será alvo de reestrurução ao nível dos procedimentos auomáticos 
de execução. A aplicabilidade de tecnologia de identificação automática provocará alterações no 
desenvolvimento do processo, no entanto, as alterações serão iguais independentemente da 
tecnologia aplicada. O objectivo passar por diminuir a componente via e-mail e Microsoft Excel e 
aumentar a componente ERP SAP. Isto permitirá celeridade no desenvolvimento do processo e 
uma melhor visualização do mesmo, pois a informação está mais concentrada e disponível. 

O desenvolvimento deste processo, como referido, é independente da tecnologia a adoptar, Código 
de Barras ou RFID.  
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Fluxo do Processo: 
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Figura 43 – Continuação do Fluxograma do processo de Reserva de Chapas com recurso a 
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Tabela 20 – Descrição do Processo  

ACTIVIDADE  INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Pedido de 
Reserva 

Direcção de Obra 
O processo é despoletado depois da 
Direcção de Obra verificar a necessidade de 
material, procedendo à sua reserva. 

 

Recepção de 
Pedido 

DRM Recepção do pedido de reserva via e-mail. 
 

Envio de 
Informação para 

o Terreno 
DRM 

Proceder ao envio da Informação para o 
terminal móvel via internet. 

 

Completar 
Informação 

DRM Completar com a informação: PN, HN. 
 

Envio da 
Informação para 
o Back Office 

DRM 
Envio da informação completa via internet 
para o Back Office 

 

Confirmar 
Reserva 

DRM 
Proceder à confirmação da Reserva no ERP 
SAP com a inserção de todos os dados 
necessários para a sua execução. 

 

Envio 
Automático 

Confirmação da 
Reserva 

DRM 
Envio de um e-mail automático para a 
Direcção de Obra a confirmar a reserva da 
chapa. 

 

Envio 
Automático de  

e-mail com 
informação à DO 

e QSA 

DRM 

Caso a Obra esteja sujeita a rastreabilidade 
de material, envio de um e-mail automático 
com as especificações das chapas 
reservadas. 

 

DRM – Expedição de Chapa 

Independentemente da tecnologia a aplicar, o novo procedimento de execução das actividades será 
igual. As melhorias obtidas com a aplicabilidade da tecnologia RFID serão as mesmas melhorias 
obtidas com a tecnologia Código de Barras. 
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Fluxo do Processo: 
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Tabela 21 – Descrição do Processo de Expedição de Chapa com recurso a Tecnologia 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Lista de Expedição Direcção de Obra/ UCC 

O processo é despoletado depois da 
Direcção de Obra ou a UCC verificar a 
necessidade de fabricar peças, 
procedendo à criação da lista de chapas a 
expedir para o fabrico. 

 

Transmitir 
Informação para o 

Terreno 
Direcção de Obra 

Proceder à transmissão da lista de 
expedição para o terreno via internet.  

 

Verificar Informação 
e dar Ordem de 

Saída do Monte de 
Stock 

DRM 

Caso a chapa pedida seja uma chapa de 
stock, ir ao Monte de Stock verificar a 
informação da chapa e dar ordem de 
saída da chapa em questão via terminal 
móvel e indicar o PF a que vai pertencer. 
O ERP SAP é actualizado 
automaticamente. 

 

Verificar Informação 
e dar Ordem de 

Saída do Monte de 
Obra 

DRM 

Caso a chapa pedida seja uma chapa 
pertencente a uma obra específica, ir ao 
Monte de Chapa dessa obra e verificar a 
informação da chapa em questão e dar 
ordem de saída da chapa via terminal 
móvel e indicar o PF a que vai pertencer. 
O ERP SAP é actualizado 
automaticamente. 

 

Colocar Chapa no 
Camião 

DRM 

Caso a chapa não vá para a UCC, mas 
sim para empresas subcontratadas ou 
para a Martifer Energia, proceder à 
colocação da chapa em cima do camião 
que irá efectuar a entrega da chapa no 
local de destino.   

 

Colocar a Chapa no 
Transfer 

DRM 
Caso a Chapa vá para a UCC, proceder à 
colocação da chapa em cima do transfer. 

 

Colocação do 
Transfer na UCC 

DRM 
Proceder à colocação do Transfer no 
fabrico - UCC 

 

Envio da Informação 
para o Back Office 

DRM 
Proceder ao envio da Informação 
completa via internet para o Back Office. 

 

Envio Automático 
de e-mail com 

informação à DO e 
QSA 

DRM 

Caso a Obra esteja sujeita a 
rastreabilidade de material, envio de um 
e-mail automático com as especificações 
das chapas expedidas.  
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Análise/Comparação de Dados 

Devido ao número de páginas que a dissertação está a assumir e face a essa restrição, a 
análise/comparação de dados foi feita numa base anual. A obtenção da duração anual das 
actividades foi obtida a partir da observação da duração diária de cada micro-actividade, logo de 
cada processo.  

A redução de tempo pretende-se principalmente com a não replicação de tarefas, transmissão de 
dados automaticamente e reestruturação de procedimentos de execução.   

DRM – Terreno 
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Gráfico 19 – Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho – 54horas) 

Gráfico 20 – Somatório da Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho) 

∆ = 15,84 ∆ = 11,50 
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A tecnologia irá provocar ligeiras alterações tais como a modificação da maneira como se executa 
os registos ou a maneira como se localiza a chapa no parque de chapas, traduzindo em 15,84 dias 
de trabalho utilizando RFID e 11,50 dias utilizando Código de Barras. 

O maior ganho temporal acontece ao nível da Expedição de Chapa pois com a utilização de 
qualquer uma das tecnologias não há a necessidade de retirar a chapa do monte para verificar a sua 
informação como também deixa de ser necessário fazer o registo em papel e na chapa, sendo feito 
apenas uma vez e através do terminal móvel. 

A redução de tempo no processo de Recepção de Chapa é obtida apenas com a tecnologia RFID, 
pois está permite a programação da tag no exacto momento da chegada da chapa, enquanto que no 
caso da tecnologia Código de Barras, a replicação de tarefas continua porque só possível imprimir 
a etiqueta de código de barras após a inserção de dados no ERP SAP. 

 

DRM – Back-Office 

 

O Back Office do DRM será profundamente afectado com a implementação da tecnologia RFID. 
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Gráfico 22 – Somatório da Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho) 
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A única actividade que não irá ser afectada será a Transferência de Chapas por não se considerar 
necessário a sua alteração imediata. Com RFID, a automatização de muitas actividades fará 
desaparecer actividades que consistiam na inserção de dados no computador no Back Office, pois 
estes dados já foram inseridos no Terreno e transferidos automaticamente para SAP. Com Código 
de Barras, a Actividade de Recepção não sofrerá alterações pois continuará a ser necessária a 
inserção de dados no Back Office, no entanto, a Expedição será afectada, pois não haverá 
replicação de tarefas. A alteração da execução de algumas actividades, passando a utilizar-se 
unicamente o SAP sem recurso ao e-mail  ou Microsoft Excel, irá diminuir o número de 
actividades de Back Office e também a duração das mesmas. O ganho temporal é da ordem dos 
157,3 dias de trabalho numa base anual utilizando RFID. Com o Código de Barras, o ganho 
temporal é da ordem dos 148,4 dias de trabalho. Os ficheiros de Controlo em formato Excel 
desapareceriam, podendo utilizar-se o SAP para consultar os dados sem a necessidade de recorrer 
a vários documentos. O tempo dispendido ao telefone para possíveis esclarecimentos será 
diminuído pois a informação estará agrupada e de fácil consulta. 

Cargas – Back-Office  – Processo de Triagem 

Este processo será alvo de alteração no âmbito deste projecto, no entanto, não está directamente 

ligada à implementação de um sistema de identificação automática. 

Fluxo do Processo: 
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Tabela 22 – Descrição do Processo de Triagem com recurso a Tecnologia 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Plano de Expedição Direcção de Obra 

O processo é despoletado depois 
da Direcção de Obra verificar a 
necessidade de enviar as peças 
para a obra, procedendo ao seu 
plano de expedição via ERP 
SAP. 

 

Recepção de Pedido Cargas 
Proceder à recepção do Plano de 
Expedição via ERP SAP. 

 

Verificação da data de 
Entrega do PE em 

Obra 
Cargas 

Proceder à verificação data de 
Entrega de cada Plano de 
Expedição via ERP SAP. 

 

Selecção dos PE’s Cargas 

Proceder à selecção dos Planos 
de Expedição a serem 
contemplados no Plano de 
Cargas. 

 

Elaboração do Plano 
de Cargas e 

Distribuição das 
Cargas 

Proceder à elaboração do Plano 
de Cargas com os Planos de 
Expedição pretendidos e 

 

Triagem  – R F ID / C ód igo  de  B a rras

C
ar

ga
s 

- 

T
er

re
no

D
ire

cç
ão

 d
e 

O
br

a
C

ar
ga

s 
– 

B
ac

k 
O

ffi
ce

In
pu

t/O
ut

pu
t

D is pon ib il izaç ão 
do P lan o de 

C arga s
FIM

Figura 47 – Fase Final do Fluxograma do processo de Triagem com recurso a Tecnologia 
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Cargas pelas 
Transportadoras 

estabelecer o contacto com as 
Operadoras Logísticas para a 
distribuição de carga nas 
diferentes obras. 

Replicação da 
Informação – 

fotocópias para 
arquivo 

Cargas 
Proceder à replicação da 
Informação - imprimir uma cópia 
para ser colocada no arquivo. 

 

Disponibilização do 
Plano de Cargas 

Cargas 
Disponibilização do Plano de 
Cargas no ERP SAP. 

 

 

Cargas – Back-Office – Tratamento da Informação 

Tal como o processo de triagem, este processo não está directamente relacionado com a 
implementação de tecnologia nova, no entanto, será alvo de de reestruturação no âmbito deste 
projecto. 

 

Fluxo do Processo: 
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Tabela 23 – Descrição do Processo de Tratamento de Informação com recurso a Tecnlogia 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Buscar Guias de 
Expedição 

Portaria 
Proceder à recolha das Guias de 
Expedição e Talão de Pesagem que 
se encontram na Portaria. 

 

Digitalização das 
Guias de Expedição 

Cargas 
Proceder à digitalização das Guias 
de Expedição 

 

Cruzamento da 
Informação Cargas 

Proceder à visualização da 
Informação disponível no ERP 
SAP. O cruzamento da informação 
é feito de maneira automática. 

 

Verificação das 
Referências 
Expedidas 

Cargas 

Caso a composição da carga do 
camião expressa na Guia de 
Expedição não seja a planeada, 
proceder à verificação das 
referências do material que foi 
expedido no ERP SAP. 

 

Apurar Motivos das 
Alterações 

Cargas 
Proceder à verificação dos motivos 
que promoveram a alteração da 
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Figura 49 – Continuação do Fluxograma do processo de Tratamento de Informação com 
recurso a Tecnologia 
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carga planeada. 

Envio da Guia 
Digitalizada para 

DO 
Cargas 

Proceder ao envio de um e-mail 
contendo a Guia de Expedição 
digitalizada para consulta por parte 
da Direcção de Obra. 

 

Cargas – Terreno – Expedição de Carga 

O fluxo do novo processo de expedição de carga é exactamente igual caso se utilize RFID ou 
Código de Barras, no entanto, em termos de duração das actividades o resultado é bem distinto. 
Este é o único processo executado no terreno que será afectado com a aplicação de um sistema de 
identificação automática. 

Fluxo do Processo: 

 

 

 

Tabela 24 – Descrição do Processo de Expedição de Carga com recurso a Tecnologia 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Triagem Cargas 

O processo é despoletado depois 
da Direcção de Obra verificar a 
necessidade de enviar as peças 
para a obra e ter sido feita uma 
Triagem das peças a expedir e para 
que obras as expedições devem ser 
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Figura 50 – Fluxograma do processo de Expedição de Carga com recurso a Tecnologia 
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feitas.  

Distribuição do 
Trabalho 

Cargas 
Proceder à distribuição do trabalho 
a efectuar.  

 

Procurar Carga e 
Verificar 

Referências 
Cargas 

Proceder à procura da carga na 
zona de expedição e verificação 
das referências das peças a expedir 
com o auxílio do terminal móvel. 
Visualização do plano de 
expedição no terminal móvel. 

• Plano de 
Expedição 

Marcação Cargas 
Proceder à marcação da peça via 
digital através do terminal móvel, 
executando a sua picagem. 

 

Movimentação de 
Carga Intermédia 

Cargas 

Caso existam peças que 
impossibilitem movimentar a peça 
pretendida, proceder à 
movimentação das peças 
obstrutoras 

 

Movimentação da 
Carga para o 

Camião 
Cargas 

Proceder à movimentação da carga 
a expedir para o camião que 
efectuará o transporte. 

 

Elaboração da 
Guia 

Cargas 

Proceder à elaboração da Guia de 
Expedição – contém a indicação 
das peças que vão ser expedidas 
para a obra. 

 

Análise/ Comparação de Dados 

Devido ao número de páginas que a dissertação está a assumir e face a essa restrição, a 
análise/comparação de dados foi feita numa base anual. A obtenção da duração anual das 
actividades foi obtida a partir da observação da duração diária de cada micro-actividade, logo de 
cada processo.  

Cargas  – Back-Office 
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Gráfico 23 – Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho – 24horas) 
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O ganho temporal é da ordem dos 32,7 dias. A automatização de alguns processos e actividades 
irá ter repercussões ao nível do trabalho executado no Back Office. As macro-actividades 
afectadas introdução de tecnologia serão a Triagem, Mapa de Cargas e o Tratamento da 
informação. As alterações  que irão provocar a diminuição do processo de Triagem terão que ser 
executadas a montante do departamento de cargas, ou seja,  nas Direcções de Obra. Caso estas 
alterações sejam executadas, a Triagem será executada de uma maneira mais célere. A elaboração 
do Mapa de Cargas será executado tendencialmente no SAP com o objectivo de tornar a 
actividade mais célere e automática. Relativamente ao Tratamento de Informação, pretende-se a 
diminuição da utilização do  Microsoft Excel passando por um aumento da automatização de 
processos e integração dos mesmos no SAP.  
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Gráfico 24 – Somatório da Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho 
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∆ = 32,7 

Gráfico 25 – Somatório da Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de 
trabalho – 56horas)  

∆ = 33,3 
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A tecnologia RFID  irá afectar de uma maneira suficientemente relevante a zona de cargas no 
terreno.A tecnologia Código de Barras não se traduzirá em diminuições temporais que se 
considerem relevantes.A única macro-actividade que será afectada com a utilização de RFID seria 
a expedição de carga .  A redução de tempo dar-se-á  ao nível da procura da carga pois será mais 
fácil saber  a localização das peças e ao nível da elaboração da guia (diminuir da parte do processo 
que não é burocrático). A localização das peças utilizando Código de Barras demoraria o mesmo 
tempo visto que exige contacto visual com a peça em questão.  

Os ganhos obtidos são da ordem de 33,26 dias de trabalho com a tecnologia RFID. O ganho 
obtido com a tecnologia Código de Barras  é de 1 dia de trabalho. 
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Gráfico 26 – Duração Anual das Macro-Actividades (unidade: dias de trabalho – 56horas)  
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6. Análise de Viabilidade Económica 

Para suportar e substanciar a implementação de um sistema de identificação automática é 
necessário verificar se os ganhos obtidos em termos temporais se traduzem em ganhos monetários 
substanciais. 

DRM – Direcção de Reaproveitamento de Material 
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Gráfico 27 – Variação do Custo Anual das Macro-Actividades da DRM – Back-Office   
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Gráfico 28 – Variação do Custo Anual das Macro-Actividades da DRM - Terreno  
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Gráfico 29 – Variação do Somatório dos Custos Anuais das Macro-Actividades da DRM   

Cód. Barras RFID Actual

T - Fixolid

T - Ultra-Sons

T- Expedição de Chapa

T - Recepção de Chapa

BO - Transferência

BO - Recepção

BO - Reserva

BO - Expedição

2010 2011 2012 2013

Actual

RFID

Código de 

Barras

∆ = 22,95% ∆ = 20,56% 

Gráfico 30 – Evolução dos Custos Anuais da DRM para o período 2010/2013  
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Gráfico 31 – Variação do Custo Anual da Direcção de Transportes – Back-Office   
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Gráfico 32 – Variação do Custo Anual da Direcção de Transportes – Terreno  
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Gráfico 33 – Variação do Somatório do Custo Anual da Direcção de Transportes  
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Payback RFID 

Pressupostos: 

Considera-se que o investimento foi feito no ano de 2010 e que a redução de custos  irá a ser 
produzida durante o ano de 2011.  

Não está contabilizado o incremento anual de custos, provocado pela taxa de inflação, assim como 
o imposto sobre os lucros, provocado pelo decréscimo de custos. 

Posteriormente ao ano 2010, apenas se considera o investimento em tags não reutilizáveis. 

 

 

Resultados: 

A partir da observação do gráfico, é perceptível verificar que, no ano 2015, a redução de custos irá 
suplantar o valor do investimento efectuado à data.  

A partir dessa data, o diferencial positivo tenderá a aumentar, verificando-se em 2016 um 
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RFID TOTAL
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Gráfico 34 – Variação do Somatório do Custo Anual da Direcção de Transportes  

∆ CB= 2,65%     
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∆ = -61,26%  

∆ = -36,45%  

∆ = -18,85%  
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∆ = 12,57% 

Gráfico 35 – Retorno do Investimento da Tecnologia RFID  
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2011 2012 2013 2014

Investimento 

Código de Barras 

TOTAL

Redução de 

Custos 

Departamentais 

TOTAL

diferençal de 4,46%. Assim sendo, conclui-se que o investimento estará pago em 54 meses, pela 
via da redução de custos das actividades no armazém e cargas. Este hiato de tempo pode ser 
impeditivo da implementação da tecnologia, pois o payback é obtido realtivamente tarde. 

Payback Código de Barras 

Pressupostos: 

Considera-se que o investimento foi feito no ano de 2010 e que a redução de custos  irá a ser 
produzida durante o ano de 2011.  

Não está contabilizado o incremento anual de custos, provocado pela taxa de inflação, assim como 
o imposto sobre os lucros, provocado pelo decréscimo de custos. 

Posteriormente ao ano 2010, apenas se considera o investimento em etiquetas. 

 

Resultados: 

Observando o gráfico, facilmente se comprova que, no ano 2012, a redução de custos irá 
ultrapassar o valor do investimento efectuado à data.  

A partir dessa data, o diferencial positivo terá tendência a aumentar, verificando-se em 2013 uma 
diferença positiva é de 20,51%. Assim sendo, conclui-se que o investimento estará pago em 18 
meses, pela via da redução de custos das actividades no armazém e cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36 – Retorno do Investimento da Tecnologia Código de Barras  

∆ = -31,05%  

∆ = 20,51%  

∆ = 61,66%  
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7. Conclusões 

As conclusões retiradas deste projecto são conclusões elaboradas apenas pelo autor. O estudo feito 
ainda não foi alvo de apreciação por parte da Martifer Construções Metalomecânicas, não se 
podendo assumir qualquer tipo de conclusão oficial por parte da organização. 

A automatização de processos permite obter um melhor controlo e percepção da cadeia logística, 
conseguindo obter-se a informação de uma forma mais célere e proceder a medida de resolução 
mais fundamentadas e bem estruturadas. Em estudo estiveram duas tecnologias de identificação 
automática: RFID e Código de Barras. O RFID é uma tecnologia que não possui o grau de 
aplicação e maturidade desejado neste tipo de indústria, havendo ainda questões sem resposta, tais 
como, a sua capacidade de funcionar correctamente em contacto com o metal ou a durabilidade 
das tags, no entanto, é uma tecnologia emergente e que se prevê de extrema aplicabilidade no 
futuro. O Código de Barras é uma tecnologia já madura e aplicada na indústria da construção, no 
entanto a sua aplicabilidade, neste caso, pode ser posta em causa devido ao seu príncipio de 
funcionamento (por ser apenas uma tecnologia de leitura e por causa da fragilidade das etiquetas 
face às condições atmosféricas). 

A fase de desenvolvimento do projecto não permitiu observar se os tempos de duração das micro-
actividades caso se utilizasse RFID ou Código de Barras seriam efectivamente obtidos 
(respondendo se a análise foi bem pensada ou não), permanecendo aquando da entrega deste 
relatório como valores teóricos. A implementação de alguma destas tecnologias seria 
extremamente desafiante e potenciadora de inúmeras acções de melhoria, permitindo à Martifer 
Construções obter um maior grau de automatização dos seus processos. 

Comparando as capacidades técnicas de ambas as tecnologias, o RFID afigura-se como uma 
escolha muito mais plausível e com a qual se obterá um maior grau de poupança de tempo. A 
grande desvantagem do RFID prende-se com os custos de manutenção anuais, sendo que a 
tecnologia caso aplicada, só estaria paga a meio do ano de 2015, 54 meses depois de começar a 
surtir resultados positivos. Sendo uma tecnologia muito mais barata e com baixos custos de 
manutenção anuais, o Código de Barras estaria pago ao fim de 18 meses, a meio de 2012. Um 
factor relevante é que o tempo de duração de cada actividade indicava já um sistema maduro e a 
funcionar plenamente sem os problemas de adaptabilidade ou resistência à implementação de um 
sistema de identificação automática. A fase inicial de implementação do projecto indicará o grau 
de resistência dos colaboradores e permitirá uma melhor percepção de algumas questões técnicas 
que ainda se encontram por responder (por exemplo a funcionalidade a 100% de um sistema RFID 
em contacto com metal). A reestrutução de determinados processos, que não envolvem 
directamente um sistema de identificação automática, acontece por complementaridade. Já que 
certos processos iam ser alterados por via da utilização de um novo sistema de identificação, 
aproveitava-se o esforço de implementação e efectuava-se modificações com vista a obtenção de 
um melhor resultado e de um processo mais célere.  

Caso haja a necessidade actual de implementação de um sistema de identificação automática e 
face ao custo anual dos consumíveis de cada tecnologia, a melhor opção será implementar a 
tecnologia Código de Barras. É uma tecnologia suficientemente estudada e cujo o custo de 
implementação estaria pago suficientemente rápido para justificar o investimento, no entanto, não 
é uma tecnologia que se caracterize como uma aposta para o futuro, sendo que a implementação 
de RFID provavelmente ocorreria uns anos mais tarde quando o preço dos consumíveis baixasse. 
A sua baixa resistência mecânica aliado e uma vida útil reduzida e aliado ao facto de possuir um 
certo grau de obsolência podem ser entraves à implementação da tecnologia. 
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Caso a necessidade de implementar um sistema de identificação automática não possuisse um 
carácter tão necessário e com um horizonte temporal próximo, a melhor opção seria proceder a 
uma avaliação anual do custo de implementação e o preço dos consumíveis da tecnologia RFID 
através de um benchmarking e caso estes possuissem valores mais atractivos, proceder à 
implementação desta tecnologia. Por ser uma tecnologia emergente e que no futuro provavelmente 
sofrerá grandes desenvolvimentos e será muito mais explorada, o RFID é uma aposta no futuro 
com um carácter inovador e potenciador de mais valias e melhores práticas. O facto de não haver 
standards bem definidos nesta tecnologia pode provocar entraves na sua implementação, no 
entanto, a tendência é para haver uma regulação cada vez maior e melhor adequada à tecnologia. 

Como conclusão, a tecnologia Código de Barras seria a melhor opção caso o processo de 
implementação fosse para ser executado agora. Caso a necessidade de implementação de um 
sistema de identificação automática pudesse ser alvo de uma reavaliação num período curto/médio  
prazo, a aposta na tecnologia RFID seria a melhor opção, pois as soluções futura passrarão por 
esta tecnologia. 
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ANEXO A: Fluxograma  e Descrição do Processo de Rec epção de 
Chapa – Navio 
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Figura 51 – Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de Navio 
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Figura 52 – Continuação do Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de 
Navio 



Automatismo no Processo de Identificação do Produto: RFID vs Código de Barras 

 

84 

 

 

 

 

 

Tabela 25 – Descrição do Processo de Recepção de Chapa – Navio  

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Pedido de Compra Aprovisionamentos 
O processo é despoletado depois de se 
verificar a necessidade de compra 
material. 

 

Impressão da 
Listagem 

DRM 
Imprimir a listagem do material a 
receber. Pode vir sobre a forma de pedido 
de compra ou certificado. 

 

Recolher Guias no 
Terreno 

DRM 
Proceder à recolha das Guias de Remessa 
provenientes com cada camião aquando 
da entrega do material 

 

Retirar Informação 
da Chapa 

DRM 
Registar a informação da Chapa: 
dimensões nominais, dimensões reais, 
PN, HN, qualidade da chapa 

 

Comparação da 
Informação 

DRM 
Comparar se a informação retirada da 
chapa coincide com a informação 
existente na listagem 

• Listagem 
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Figura 53 – Fase Final do Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de 
Navio 
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Inspecção a 100% QSA 
Caso o fornecedor seja novo, é necessário 
executar uma inspecção a 100% às 
chapas relativas ao pedido de compra  

 

Medição da Chapa QSA Verificar as dimensões da chapa   

Medição de Chapa DRM Verificar as dimensões da chapa  

Inspecção QSA 
Caso a chapa não possua a informação 
correcta ou não esteja em boas condições, 
procede-se a uma inspecção. 

 

Devolução de 
Material 

Aprovisionamentos 

Caso a chapa não passe no controlo de 
qualidade e sendo chapa de stock, os 
Aprovisionamentos podem proceder à 
sua devolução. Se a chapa for comprada 
para uma obra (não é de stock), a obra 
pode proceder à sua devolução. 

 

Marcação na Chapa 
e Registo em Papel 

DRM 

Proceder à marcação com fixolid na 
chapa (obra ou stock) e registo em papel 
das características da chapa. Caso a 
chapa não passe no controlo de 
qualidade, os Aprovisionamentos ou a 
DO (depende se a chapa é de stock ou 
não) podem permitir a sua aprovação e 
sujeitá-la a esta actividade. 

• Registo 
em papel 

Recepção física da 
chapa 

DRM 
Proceder à colocação da chapa no monte 
que lhe é destinado. 

 

Recepção em SAP Aprovisionamentos 
Proceder à colocação dos dados da chapa 
no ERP SAP.  

 

Inserir Informação 
nos Ficheiros de 

Controlo 
DRM 

Proceder à colocação dos dados da chapa 
em no Microsoft Excel. O número da 
recepção da chapa em SAP deve ser 
colocado aqui também. 
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ANEXO B: Fluxograma e Descrição do Processo de Rece pção de Chapa – 
Navio com recurso a RFID 
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R ecepção de C hapa –  N avio  (cont.) 
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Tabela 26 – Descrição do Processo de Recepção de Chapa – Navio com RFID 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Pedido de Compra Aprovisionamentos 
O processo é despoletado depois de se 
verificar a necessidade de compra 
material. 

 

Impressão da 
Listagem 

DRM 
Imprimir a listagem do material a 
receber. Pode vir sobre a forma de 
pedido de compra ou certificado. 

 

Recolher Guias no 
Terreno 

DRM 
Proceder à recolha das Guias de Remessa 
provenientes com cada camião aquando 
da entrega do material 

 

Retirar Informação 
da Chapa 

DRM 
Registar a informação da Chapa: 
dimensões nominais, dimensões reais, 
PN, HN, qualidade da chapa 

 

Comparação da 
Informação 

DRM 
Comparar se a informação retirada da 
chapa coincide com a informação 
existente na listagem 

• Listagem 

Inspecção a 100% QSA Caso o fornecedor seja novo, é  
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Figura 56 – Parte Final do Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de 
Navio com RFID 
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necessário executar uma inspecção a 
100% às chapas relativas ao pedido de 
compra  

Medição da Chapa QSA Verificar as dimensões da chapa   

Medição de Chapa DRM Verificar as dimensões da chapa  

Inspecção QSA 
Caso a chapa não possua a informação 
correcta ou não esteja em boas 
condições, procede-se a uma inspecção. 

 

Devolução de 
Material 

Aprovisionamentos 

Caso a chapa não passe no controlo de 
qualidade e sendo chapa de stock, os 
Aprovisionamentos podem proceder à 
sua devolução. Se a chapa for comprada 
para uma obra (não é de stock), a obra 
pode proceder à sua devolução. 

 

Programação da 
Tag e Inserção na 

Chapa 
DRM 

Proceder à programação da tag com as 
características da chapa e inserção da tag 
na chapa (obra ou stock). Caso a chapa 
não passe no controlo de qualidade, os 
Aprovisionamentos ou a DO (depende se 
a chapa é de stock ou não) podem 
permitir a sua aprovação e sujeitá-la a 
esta actividade. 

 

Recepção 
automática em 

SAP 
DRM 

 Colocação automática dos dados da 
chapa no ERP SAP.  

 

Recepção física da 
chapa 

DRM 
Proceder à colocação da chapa no monte 
que lhe é destinado. 
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ANEXO C: Fluxograma e Descrição do Processo de Rece pção de 
Chapa – Navio com Código de Barras 
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Figura 57 – Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de Navio com 
Código de Barras 

Recepção de Chapa - Navio (cont.)
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Figura 58 – Continuação do Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente 
de Navio com Código de Barras 
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Tabela 27 – Descrição do Processo de Recepção de Chapa – Navio com Cód. de Barras 

ACTIVIDADE INTERVENIENTES  DESCRIÇÃO 
INPUTS/ 

OUTPUTS 

Pedido de Compra Aprovisionamentos 
O processo é despoletado depois de se 
verificar a necessidade de compra 
material. 

 

Impressão da 
Listagem 

DRM 
Imprimir a listagem do material a 
receber. Pode vir sobre a forma de 
pedido de compra ou certificado. 

 

Recolher Guias no 
Terreno 

DRM 
Proceder à recolha das Guias de Remessa 
provenientes com cada camião aquando 
da entrega do material 

 

Retirar Informação 
da Chapa 

DRM 
Registar a informação da Chapa: 
dimensões nominais, dimensões reais, 
PN, HN, qualidade da chapa 

 

Comparação da 
Informação 

DRM 
Comparar se a informação retirada da 
chapa coincide com a informação 
existente na listagem 

• Listagem 

Inspecção a 100% QSA 
Caso o fornecedor seja novo, é 
necessário executar uma inspecção a 
100% às chapas relativas ao pedido de 
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Figura 59 – Parte Final do Fluxograma do Processo de Recepção de Chapa proveniente de 
Navio com Código de Barras 
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compra  

Medição da Chapa QSA Verificar as dimensões da chapa   

Medição de Chapa DRM Verificar as dimensões da chapa  

Inspecção QSA 
Caso a chapa não possua a informação 
correcta ou não esteja em boas 
condições, procede-se a uma inspecção. 

 

Devolução de 
Material 

Aprovisionamentos 

Caso a chapa não passe no controlo de 
qualidade e sendo chapa de stock, os 
Aprovisionamentos podem proceder à 
sua devolução. Se a chapa for comprada 
para uma obra (não é de stock), a obra 
pode proceder à sua devolução. 

 

Registo em Papel DRM 

Proceder ao registo em papel das 
características da chapa. Caso a chapa 
não passe no controlo de qualidade, os 
Aprovisionamentos ou a DO (depende se 
a chapa é de stock ou não) podem 
permitir a sua aprovação e sujeitá-la a 
esta actividade. 

• Registo 
em papel 

Recepção física da 
chapa 

DRM 
Proceder à colocação da chapa no monte 
que lhe é destinado. 

 

Recepção em SAP Aprovisionamentos 
Proceder à colocação dos dados da chapa 
no ERP SAP.  

• Registo 
em papel 

Colocação do 
Código de Barras 

na Chapa 
DRM 

Proceder à colocação do código de barras 
na chapa. 
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ANEXO D: Exemplo do Documento Utilizado para Regist o Informático 
dos Dados Recolhidos  

 

 

 

Figura 60 – Dados Recolhidos relativos ao Processo de Recepção de Chapa 


