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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório insere-se no âmbito da disciplina de Estágio do 5º ano da 

Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia do Porto. Foi 
realizado na empresa Vulcano – Termo-Domésticos, S. A. e teve início a 19 de Março de 
2001 e término a 30 de Setembro de 2001. 

O estágio decorreu no Departamento de Aprovisionamentos de Materiais, sob a 
orientação do Eng. Nelson Ré, responsável pelo departamento. 

 

O projecto que inicialmente me foi atribuído, designado por “Estudo de suporte à 
implementação do sistema de codificação standard – código de barras – no armazém de 
materiais”, estava inserido num projecto global da fábrica, que consistia em alterar a forma 
de registar os movimentos logísticos (passar de digitação manual a automática), 
nomeadamente com o exterior (fornecedores / clientes directos), e numa segunda fase 
dentro da própria Vulcano, entre o armazém de materiais e as secções produtivas, e entre 
a linha de montagem final e o armazém de produto acabado. 

Pelas razões que adiante explicarei, pouco tempo após o início do estágio foi sugerido 
que abraçasse um outro projecto, de mais rápida implementação e igualmente útil para o 
departamento, a “Pré-recepção automática do material de incorporação directa”. 

Por essa altura surgiu também a possibilidade de ingressar nos quadros da empresa, 
tendo iniciado funções no mesmo departamento, na área do Planeamento de 
materiais/Gestão de stocks, ficando responsável pelo mercado espanhol e parte do 
mercado português, acumulando dessa forma a área do projecto com a área operacional. 

 

Este relatório vai dividir-se em três partes essenciais. Na primeira parte, irei fazer uma 
apresentação e caracterização genérica da Vulcano; na segunda parte, debruçar-me-ei 
sobre o departamento de Aprovisionamentos de Materiais e na terceira parte, irei descrever 
os dois projectos em que estive envolvida no período de Março a Setembro 2001. 

  

 

Agradeço desde já a todos os elementos do Departamento de Aprovisionamento de 
Materiais pela ajuda e colaboração prestadas.    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A VULCANO 
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2.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

 Nome: Vulcano – Termodomésticos, S.A. 

 Sede (Administração e Instalações Fabris): 

  Estrada de Cacia ao km 3,7 

  3801-856 Aveiro 

 Filial (Dep. Comercial e Assistência Técnica): 

  Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E 

  1800-220 Lisboa 

 Data de Constituição: 17 de Março de 1977 

 Nº Identificação Pessoa Colectiva: 500 666 474 

 C.A.E.: 29720 

 Capital Social: 2 500 000 € 

 Accionistas: Robert Bosch Gmbh (100 %) 

Localização 

 

 

A Vulcano tem como principal actividade o fabrico e comercialização de esquentadores 
e caldeiras para uso doméstico e industrial. 

Os esquentadores são termo-domésticos que têm como principal função o 
fornecimento de água quente de forma instantânea para consumo doméstico ou industial. 

As caldeiras são aparelhos com uma estrutura de funcionamento similar aos 
esquentadores, mas mais complexas e de maiores dimensões. Além do aquecimento de águas 
sanitárias, têm como função o aquecimento central, uma vez que funcionam como 
termoacumuladores, dado que tanto são capazes de fornecer água quente de forma 
instantânea como por acumulação. 

A VULCANO fica localizada a  
cerca de 90 km do Aeroporto Sá 
Carneiro, no Porto. Do Porto de 
Leixões fica aproximadamente 
a 80 Km. A empresa está bem 
localizada no tocante a estradas, 
pois está próximo do IP5 e da 
Auto-Estrada (A1) 
Lisboa/Porto.  

São estes os acessos via aérea, 
marítima e rodoviária 
utilizados no fluxo logístico de 
chegada de materiais para 
incorporação directa na 
produção. 

 



RReellaattóórriioo  ddee  EEssttáággiioo 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________  
LLiisseettee  PPeerreeiirraa                                                                                                                                                                                                                    ppáágg..  33 
        
 

No tecido empresarial português, a Vulcano ocupa um lugar de destaque. Considerada 
várias vezes como líder do seu sector no ranking das “Melhores e Maiores” da revista “Exame”, 
a empresa apresentou no ano transacto um volume de vendas na ordem dos 170 milhões de 
euros, dos quais, cerca de 85 % se destinaram a exportação. 

Em termos sociais, emprega cerca de um milhar de pessoas, o que a torna num dos 
maiores centros de emprego do distrito de Aveiro. 

Em termos de investigação e desenvolvimento, a empresa investe cerca de 2 % do seu 
volume de vendas, possuindo um Centro de Competências e Desenvolvimento.  

A actual situação da Vulcano deve-se, sobretudo, ao facto desta pertencer ao Grupo 
Bosch, dentro do qual detém a Responsabilidade Mundial no fabrico de esquentadores.  

Dada a sua importância passarei a apresentar sucintamente este grupo económico. 

 

2.2  O GRUPO BOSCH 

 

O Grupo Bosch é um poderoso e conhecido grupo económico alemão. A sua gama de 
negócios é muito extensa, passando pelos componentes eléctricos e electrónicos para a 
indústria automóvel, pelas tecnologias de comunicação, pelos electrodomésticos, pelos bens 
de grande consumo. O ramo automóvel é aquele que apresenta o maior volume de negócios. 

A estratégia seguida pelo Grupo Bosch é a de diversificar os negócios, precisamente, 
para minimizar os riscos de investimento numa determinada área de negócio. A sua 
implantação é verdadeiramente mundial, com unidades fabris nos continentes europeu, asiático 
e americano. Além disso, possui consideráveis quotas de mercado em todos estes continentes. 

A Vulcano está inserida na divisão Termotécnica da Bosch, onde ocupa um lugar de 
grande destaque. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Junkers Wernau
Vulcano Aveiro Worcester, Clay Cross

Radson, Houthalen
Bosch, Manisa Worcester, Worcester 

e.l.m. leblanc, Drancy Geminox, Saint Thégon. Bosch, Shunde

Fig. 1 – Fábricas da Bosch Thermotechnics no mundo 
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Recentemente o grupo Bosch adquiriu uma outra empresa, grande rival na produção 
de caldeiras, a BUDERUS. 

Apesar de pouco conhecida em Portugal e Espanha, esta empresa detém várias 
unidades produtivas na Europa Central e os seus produtos são essencialmente 
comercializados nessa zona.  

Ao quadro anterior podemos agora acrescentar mais duas marcas, a Buderus e a Nefit. 

 

As implicações desta fusão são muitas. Dentro da estrutura interna da Bosch, a área 
Termotécnica passou de um peso de 9% para 12%, ganhando outra notoriedade e nível de 
investimento. As sinergias que advêm desta aliança irão com certeza desenvolver e optimizar 
os vários processos fabris. 

Externamente a liderança europeia das marcas Bosch nesta área é agora uma 
realidade inequívoca, estando a grande distância da actual concorrente Vaillant.     

   

2.3  HISTORIAL DA EMPRESA 

 

Com a revolução de Abril, abrem-se, entre 1974 e 1976, novos campos de investimento 
em Portugal. Durante estes tempos politicamente conturbados, um grupo de empresários 
portugueses decide tornar viável um projecto de fabrico e comercialização de esquentadores. 
Uma vez que conceber um projecto destes sem parcerias tecnológicas era, à altura, 
impossível, este grupo decidiu contactar a Robert Bosch, em Dezembro de 1976. Assim 
nasceu a Vulcano – Luso Ibérica Termo Domésticos, Lda., em 17 de Março de 1977, com 
capital totalmente nacional. 

 De acordo com a sua orientação estratégica, há a distinguir quatro fases na história da 
empresa, todas elas igualmente importantes e objectivas. 

 

De 1977 a 1983 

 

Inicia-se a actividade da empresa, essencialmente, como unidade de montagem; 
posteriormente, também como unidade de fabrico de componentes. 

A Vulcano adquire uma licença da Junkers, que lhe dá a possibilidade de começar o 
fabrico de esquentadores. Assim, entre 1977 e 1979, a empresa dedica-se à montagem e 
ensaio de esquentadores da marca Junkers, em instalações provisórias e bastante deficitárias. 

Em 1979, a empresa constrói uma fábrica com uma área coberta de 6000m2. Entre 
1980 e 1983, muito foi feito para que o nível de industrialização fosse incrementado de forma 
segura. Assim, foram criadas muitas áreas industriais, tais como: 

 Estampagem a frio – Instalação de prensas e demais equipamentos 
hidráulicos, para o fabrico específico de frentes e componentes do queimador principal; 

 Pintura – Instalação do equipamento electrostático; 

 Fabrico de câmaras de combustão em cobre; 

Fig. 2 – Marcas da Bosch Thermotechnics 
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 Estampagem de latão a quente – Fabrico de corpos de válvulas de água; 

 Maquinação – Maquinação dos corpos de válvulas de água e de gás; 

 Tornearia – Fabrico de pequenos componentes; 

 Montagem de válvulas de gás e de água; 

 Montagem do queimador principal; 

 Montagem final e ensaio – Transferência das instalações iniciais. 

Esta fase foi importante do ponto de vista da consolidação industrial da empresa. 
Embora só fosse comercializada a marca Junkers, sob licença da mesma, lançaram-se as 
fundações para uma expansão, tanto logística como comercial. 

 

De 1983 a 1988 

 

Acompanhando um forte investimento no aumento da capacidade produtiva, é lançada 
no mercado a marca VULCANO, em 1983, sendo que se inicia a actividade comercial com 
intervenção directa da empresa no mercado. Também neste ano, a Vulcano começa a exportar 
aparelhos completos para a empresa licenciadora. 

Esta é uma fase de forte crescimento comercial, o que permite à Vulcano alcançar a 
liderança nacional do mercado de esquentadores em 1985. 

 

De 1988 a 1992 

 

No início deste período, a Vulcano, além de líder nacional no mercado dos 
esquentadores, é a oitavo maior fabricante europeu. A sua capacidade produtiva elevava-se 
agora a 160 000 unidades a um turno, o que por si só já era equivalente à da empresa 
licenciadora. As quotas de mercado rondavam os 50% no mercado nacional e 6% no europeu. 

Não menos importante, ainda neste ano de 1988, é o facto de a Vulcano ver, 
finalmente, reconhecido o seu sistema de qualidade, conquistando a honra de ser a primeira 
empresa portuguesa do ramo industrial a ser certificada de acordo com as normas ISO 9000.  

A conjunção destas circunstâncias espoletou um facto determinante para o futuro da 
empresa. A Bosch adquire 90% do capital social da empresa, forçando a sua conversão em 
sociedade anónima, com a nova designação de Vulcano Termodomésticos, S.A. Numa 
operação de importância crucial, do ponto de vista estratégico, para ambas as partes, é 
definido um ambicioso objectivo: a liderança, a médio prazo, do mercado europeu de 
esquentadores. 

Quatro anos mais tarde, em 1992, o objectivo é alcançado, com quotas de mercado a 
rondar os 20% na Europa e os 6% ao nível mundial. 

Com a conjunção de todos estes factores, aliciantes do ponto de vista estratégico, a 
Bosch decide ir mais longe e transfere para Aveiro o centro de operações do ramo de 
esquentadores, bem como as competências de desenvolvimento do produto e do processo. 
Este foi mais um facto que veio contribuir, decisivamente, para a inovação e para o 
desenvolvimento tecnológico dos produtos que a Vulcano apresenta no mercado. 

 

 

 

De 1993 a 1999 
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Os resultados durante o ano de 1993 cifraram-se num aumento de 51% nos R.A.I., 
embora a conjuntura económica, à data, não fosse a melhor.  

A Vulcano começa a instituir o seu Departamento de Investigação e Desenvolvimento, 
o que permite que o know-how do grupo Bosch, no que concerne a esquentadores, fosse 
transferido para Aveiro. 

Este departamento entra em actividade em 1994, começando de imediato a projectar 
os upgrades julgados necessários, bem como o desenvolvimento de novos produtos, em 
estreita cooperação com instituições com créditos firmados neste campo, como o INESC, o 
CATIM e o INEGI. 

Em finais de 1994, a Vulcano desenvolve e introduz o primeiro esquentador 
“Inteligente” no mercado, com ignição electrónica por baterias. Esta inovação provoca uma total 
revolução no mercado de esquentadores e permite à empresa a consolidação da liderança do 
mercado nacional e europeu.  

Este lançamento é acompanhado com outros desenvolvimentos, desde o novo 
automático de água em poliamida até ao posterior e bem conhecido esquentador “click”. 

No entanto, o mercado europeu atinge o estado de maturidade, pelo que a Vulcano 
adopta um novo plano estratégico assente, fundamentalmente, em três vertentes: 

 Consolidação da posição de líder no mercado europeu; 

 Conquista de mercados em outras áreas geográficas, quer mercados marginais 
aos europeus, como a Turquia, Marrocos ou a Tunísia, quer mercados emergentes, como o 
da China ou os da América do Sul; 

 Diversificação da produção, de modo a diminuir o risco inerente a uma produção 
exclusiva. 

  

 Em 1995 é desenvolvido um novo modelo de caldeira mural a gás, de carácter 
doméstico, para aquecimento de águas sanitárias, dirigida aos mercados da Europa do Sul. 
Dá-se a transferência do know-how neste tipo de produto da Bosch, normalmente vocacionada 
para a classe média-alta. O modelo desenvolvido pela Vulcano é dirigido para o segmento mais 
baixo, com tecnologia semelhante à dos esquentadores. A Vulcano passa a deter o Centro de 
Competências Bosch para o negócio das caldeiras. 

 A produção da nova caldeira é iniciada, aliás como o previsto, no ano de 1996, após a 
transferência para Aveiro do Centro de Competências Bosch para o negócio das caldeiras. No 
aspecto comercial, a estratégia agressiva da Vulcano leva rapidamente a variados contratos de 
partenariado com empresas implantadas nos mercados marginais. Na China, é assinado um 
contrato de joint-venture com a SHENZOU, que viu iniciada a sua produção industrial, com a 
direcção técnica da Vulcano. 

 Ainda em 1996, a Vulcano actualiza a sua Certificação de Qualidade de ISO 9002 para 

9001. A área coberta da fábrica estabiliza nos 30000m2, com uma capacidade produtiva que 
se tem mantido ao longo dos anos, de 1 200 000 esquentadores e de cerca de 90 a 100 000 
caldeiras. A quota de mercado atinge os 40% no mercado europeu. 

 

De 2000 até à actualidade 

 

 Em 2000, a Vulcano torna-se na primeira marca do mundo a disponibilizar um 
esquentador com ignição por hidrogerador. Esta nova fonte de ignição dispensa qualquer tipo 
de energia externa, mesmo de baterias ou pilhas, uma vez que a própria passagem do caudal 
de água força uma pequena turbina a girar, funcionando, em termos gerais, como um dínamo, 
gerando energia suficiente para iniciar a ignição. O novo produto recebe o nome de “Click 
HDG”. 
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 Em 2001, um novo produto é lançado. Trata-se do “Compact”, o primeiro esquentador 
compacto do mundo. Esteticamente renovados, com uma redução de dimensões na ordem dos 
27%, estes esquentadores passam, rapidamente, a ser o centro de todas as atenções, já que 
disponibilizam mais potência para um espaço de ocupação reduzido. 

 Os primeiros esquentadores “Compact” foram produzidos com ignição a baterias e 
lançados na Península Ibérica, tendo o conceito “Compact” sido implementado noutros 
modelos, como seja o “Piezo” e o “HDG”. 

 

2002 é um ano importante pois marca a liderança europeia da Vulcano 
Termodomesticos S.A e é o terceiro produtor mundial de esquentadores. Torna-se Centro de 
Competência com responsabilidade Mundial no Grupo Bosch do produto esquentador, 
estando sob a sua tutela a concepção e desenvolvimento de novos aparelhos bem como a sua 
fabricação e comercialização. 

 Também nesse ano foi lançada uma caldeira mural de dimensões reduzidas, a 
“Babystar”, aproveitando a mesma filosofia dos esquentadores “Compact”. 

 Integrado numa estratégia de expansão e conquista de novos mercados, a Vulcano 
desenvolveu um produto específico para o mercado norte-americano, o “WorldOne”, com 
capacidade para 24 l/min, e cujo lançamento em 2003 foi acompanhado com todo o interesse 
pelos colaboradores.  

 Neste ano efectiva-se um reforço da liderança tecnológica, com o “WorldOne” e com o 
lançamento do esquentador “Sensor Plus” – com controlo remoto – que permite seleccionar a 
temperatura da água de saída. 

 Ainda em 2003, a Vulcano obteve a Certificação de Qualidade actualizada para ISO 
9001-2001 e a Certificação Ambiental de acordo com a norma ISO 14001. Estas certificações 
são o reconhecimento da utilização dos mais elevados padrões de qualidade, da integração 
harmoniosa e participativa no meio em que a Vulcano se insere, e o total respeito pelas normas 
ambientais. 

 Um esforço contínuo de inovação permitirá que, tal como estes exemplos, outros 
produtos cada vez mais seguros, eficientes e cómodos sejam desenvolvidos. 

 

2.4 VISÃO, MISSÃO E OBJECTIVOS 

 

 “Líder no mundo do conforto da água quente” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder no mundo do conforto  
da água quente 

Fig. 3 – Visão 
da Vulcano 
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Para ser líder no mundo do conforto da água quente, a Vulcano adopta os seguintes 
caminhos: 

- Proporcionar conforto e calor para a vida; 

- Servir os clientes com produtos seguros, eficientes, amigos do ambiente e com um 
serviço de excelência; 

- Obter o sucesso com base numa estreita relação com os clientes, com colaboradores 
motivados e excepcionais e com solidez na qualidade, na tecnologia e nas próprias marcas; 

- Ser uma empresa internacional que actua em todo o mundo. 

  

Quanto aos objectivos, o principal traduz-se no seguinte lema: 

“Melhores produtos a melhores preços para mais clientes” 

 

Para que tal seja atingido, outras metas são definidas, tais como: 

- Abertura ou expansão a novos mercados ( Ásia, América, ...); 

      - Aumento das quotas de mercado; 

- Melhoria contínua:  

- Qualidade e confiança no produto e serviço; 

- Rapidez de resposta; 

- Cumprimento dos prazos de entrega; 

- Satisfação total do cliente; 

- Minimização dos custos de retrabalho e de sucata; 

- Desenvolvimento de aparelhos mais pequenos, mais confortáveis e mais eficientes; 

- Revisão contínua do desempenho da Vulcano, na relação com os clientes e 
comparação deste com o dos seus concorrentes. 

 

2.5 REFERÊNCIAS EXTERNAS 

 

A Vulcano tem, desde a sua constituição, promovido a ligação a entidades externas 
que possam contribuir para o desenvolvimento da sua capacidade técnica. A partir de 1995, 
com a criação do Departamento de Investigação e Desenvolvimento, essas ligações 
intensificaram-se de forma notória. No âmbito da Investigação, são de referir as colaborações 
estreitas com algumas entidades nacionais, como o INEGI, o INESC e o CATIM, que acabaram 
por ter um papel fundamental no processo de endogeneização levado a cabo pela empresa. 

Noutras áreas de acção, podemos salientar as colaborações com outras entidades 
importantes, como a Price Waterhouse, com contribuições sensíveis a nível dos processos, ou 
a Ernest & Young, que, como auditora, a nível internacional, do grupo Bosch, tem orientado a 
Vulcano nos vários processos de candidatura a fundos comunitários, no âmbito do PEDIP I e II. 

Referência internacional de inovação tecnológica no sector dos termodomésticos e 
reconhecido caso de sucesso na utilização de fundos do PEDIP, a Vulcano abriu várias vezes 
as suas portas a missões de potenciais investidores em Portugal, promovidas pelo ICEP. 
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2.6 MERCADOS 

 

A Vulcano teve sempre uma postura de franca expansão dos seus mercados. 
Começando, em 1977, por mercados diminutos, a empresa tem, na actualidade, quotas de 
mercado importantes a nível mundial.  

Assim, verifica-se que as quotas de mercado na Europa crescem a bom ritmo, 
enquanto que a conquista dos mercados marginais começa a dar os seus frutos. As quotas de 
mercado no continente americano e em África tendem a acompanhar, cada vez mais, a quota 
europeia, enquanto que o mercado asiático só agora começa a ser devidamente explorado, 
esperando-se que, durante os próximos anos, se possa assistir a algum crescimento neste 
mercado chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Europa é ainda o mercado onde é feita a maior aposta da Vulcano, em termos de 
mercados regionais: 

 

 

 

 

 

BBT Externo Bosch 

 

 

 

 

Região qtd. Quota
Europa 942000 40.00%
América Norte/Central 38000 38.00%
América do Sul 133000 25.00%
África 66000 16.00%
China 97000 3.00%
Austrália/N.Zelândia 30000 25.00%

QUOTAS DE MERCADO

Fig.4 – Quotas de mercado da Vulcano a nível 
mundial 
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2.7 CLIENTES 

 

 Os clientes da Vulcano são, normalmente, empresas que fazem a distribuição, para 
um certo país de destino, dos produtos aqui fabricados. 

Os principais clientes da empresa estão localizados na Europa, o que se deve à 
estratégia seguida pela empresa. Portugal e Espanha absorvem quase metade do valor total 
de vendas da Vulcano. 

 

2.8 FORNECEDORES 

 

A proximidade geográfica de uma empresa com os seus fornecedores possibilita 
diversas vantagens, entre elas, a redução dos custos de transporte, dos prazos de entrega, dos 
níveis de stock, etc. Por esse motivo, os principais fornecedores da Vulcano são de Portugal e 
Espanha. O mercado asiático, pelas suas características, tem também um peso muito forte no 
fornecimento de materiais, nomeadamente em peças electrónicas. 

 Existe em Taiwan uma plataforma de compras local pertencente à Bosch, responsável 
por seleccionar os fornecedores locais adequados para fornecer os materiais solicitados pelas 
várias fábricas, e através da qual a Vulcano adquire a quase totalidade das peças electrónicas. 
O volume de compras a fornecedores alemães, apesar de ainda ser significativo, tende a 
diminuir pois fornecem essencialmente componentes para modelos mais antigos e que tendem 
a desaparecer. 

Em quinto lugar aparecem os fornecedores holandeses que, apesar de serem em 
menor número, fornecem componentes de valor unitário mais elevado e com especificidades 
técnicas mais exigentes.    
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Fig. 5 – Quotas de mercado da Vulcano a nível europeu 
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2.9 CONCORRENTES 

 

No principal mercado explorado pela Vulcano, ou seja, o mercado europeu, a 
concorrência tende a aumentar. Assim, foi constituída, já em 2001, uma joint-venture entre três 
das principais concorrentes da Vulcano, nomeadamente, a Vaillant, a Fagor e a Hepworth. 
Juntas, conseguem ter uma quota de mercado substancial, mas ainda não constituem uma 
ameaça real para a BBT. No que diz respeito a outras marcas, estas apresentam uma quota de 
mercado muito baixa e não são significativas, como podemos ver no gráfico que se segue: 
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Fig. 7 – Países de Origem dos Fornecedores da Vulcano com compras superiores a 1 M€ em  2004 
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2.10 PRODUTOS 

 

Esquentadores 

 

Como já foi dito anteriormente, o esquentador é um termodoméstico que se destina, 
essencialmente, ao uso doméstico (embora possa ser utilizado sem dificuldade em ambientes 
industriais ou comerciais). 

Admitindo água fria, o aparelho, servindo como um permutador de calor, transfere calor 
de uma chama originada pela mistura de gás com ar, fornecendo, à saída, água quente. O 
esquentador é uma opção cada vez mais viável para aquecer águas sanitárias, 
particularmente, nos países chamados ocidentais, já que estes têm prosseguido um grande 
esforço em instalar redes de gás natural. Estas redes tornam o esquentador (bem como a 
caldeira, de que falarei mais tarde) o produto mais económico para o fim em questão, em 
contraponto a aparelhos eléctricos ou de combustão fóssil. 

Devido às enormes pressões de um mercado que evolui muito rapidamente, existem 
actualmente cerca de 650 tipos diferentes de esquentadores, revelando assim a grande 
preocupação que a Vulcano tem em satisfazer todos os tipos de consumidores. 

As diferenças entre aparelhos podem assentar em alguns pontos pré--determinados. 
Assim, as características dos esquentadores podem diferir em aspectos tais como: 

 

 Tipo de gás de alimentação; 

 Potência (Capacidade); 

 Sistema de Ignição; 

 Sistema de disponibilidade de potência; 

 Tipos de automáticos de gás; 

 Sistema de exaustão de gases de combustão. 
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Fig. 8 – Vendas da marcas BBT e dos seus principais concorrentes 
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 A tabela seguinte dá-nos uma ideia da enorme diversidade de esquentadores que se 
podem encontrar nas linhas de Montagem Final da Vulcano: 

 

Característica Designação 

Gás de Alimentação Cidade A 
 Cidade B 
 Natural L 
 Natural H 
 Propano 
 Butano 

Potência / Capacidade 125 Kcal/min - 5 L/min 
 175 Kcal/min - 8 L/min 
 200 Kcal/min - 9 L/min 
 250 Kcal/min - 10 L/min 
 275 Kcal/min - 11 L/min 
 325 Kcal/min - 13 L/min 
 350 Kcal/min - 14 L/min 
 400 Kcal/min - 16 L/min 

Sistema de Ignição Piezo 
 Baterias 
 Eléctrico 
 HDG 

Sistema de Controlo do Caudal Regulado por Caudal de água 
(WR) 

 Independente do Caudal de 
água (W) 

Tipos de Automáticos de Gás Queimador integrado 

 Caixa ou anilha de 
estrangulamento 

 Regulação automática 
 Teclas 

Sistema de Exaustão de Gases de 
Combustão 

Chaminé 

 Chaminé c/ ventilador integrado

 Grelha de fumos 
 Balanceados 

 Ventilados 

 

 

  

 É evidente que, apesar da vontade da Vulcano ser a de satisfazer totalmente 
todas as necessidades do cliente final, existem restrições. Essas restrições prendem-se 
substancialmente com dois aspectos essenciais. O primeiro destes aspectos diz respeito às 
restrições técnicas inerentes ao produto, combustíveis e até aos materiais que constituem um 
esquentador. O segundo, também bem conhecido e compreensível, são as barreiras 
alfandegárias e imposições técnicas, conforme o país para o qual se exporta. 

 De acordo com estas restrições, os modelos de esquentadores fabricados na 
Vulcano organizam-se em famílias de fabrico, agrupamento de referências, que dada a 
similaridade entre os seus componentes, se designam por: 

Fig. 9 – Características de um esquentador 
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1.1. Família W ou de Potência Fixa 

Estes são aparelhos cuja potência é fixada aquando do seu fabrico. Apesar disso, não 
são aparelhos irreguláveis. Embora o caudal de gás seja fixo, pode variar o caudal de água. 
Esta regulação funciona de modo inverso, pois quanto menos água passar no esquentador, 
mais aquecida ela poderá ser. 

Dentro desta família, há a destacar várias gamas: 

 Gama “Zeus”; 

 Gama “WE”; 

 Gama “W-KMP”. 

1.2. Família WR ou de Potência Variável 

Este tipo de esquentador funciona de modo quase inverso aos da família W, uma vez 
que é regulada a potência, de modo a que a temperatura de saída da água se mantenha 
constante. Nesta família destacam-se algumas gamas: 

 Esquentadores com ignição electrónica (gama WB e WRB) – são os 
conhecidos esquentadores inteligentes. O sistema de ignição entra em funcionamento 
assim que o utilizador abre uma torneira de água quente; a economia é sensível, pois o 
funcionamento do esquentador é restringido ao tempo de utilização por parte do cliente; 

 Esquentadores “Solares” (gama WRS) – são aparelhos que servem como 
apoio a instalações de captação de energia solar, podendo proporcionar importantes 
poupanças de energia; 

 Esquentadores Oxistop – são aparelhos que, como mostra a sua designação, 
não têm chaminé; são destinados a instalações em locais onde não existe evacuação de 
gases; 

 Esquentadores estanques – são aparelhos montados em contentores 
estanques, que os isolam por completo do meio envolvente; têm uma ligação ao exterior 
que permite, simultaneamente, a captação de ar fresco e a evacuação de gases de 
combustão; 

 Esquentadores Ventilados (Exaustão forçada) – como aparelhos não 
apresentam alterações sensíveis, mas têm um ventilador incorporado na chaminé; são 
muito utilizados quando as condições de exaustão são deficientes. 

 

 

Caldeiras 

 

Caldeiras para aquecimento central 

Estes aparelhos são similares aos esquentadores, se bem que com algumas 
alternâncias devidas à sua função, já que o aquecimento central se faz em circuito fechado, 
independente do circuito das águas sanitárias. As suas características funcionais permitem 
alguma classificação: 
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Característica Designação 

Gás de Alimentação Cidade 
 Propano 
 Natural 
 Butano 

Potência Babystar - 21.4W 
 Cerastar - 24.6W 
 Eurostar - 24W 

Função Aquecimento Central 
 Aquecimento de águas 

sanitárias por acumulação 

 Aquecimento central e águas 
sanitárias por acumulação 

 Aquecimento central e águas 
sanitárias instantâneo 

Ignição Automática sem piloto 
 Termo-eléctrica com piloto 

 

 

Caldeiras Murais 

Estas caldeiras devem o seu nome ao facto de serem instaladas numa parede, sendo 

indicadas para habitações cujas áreas se situem entre 180 e 250 m2. A sua classificação é 
feita quanto à ligação dos tubos à caldeira: 

 Caldeiras Verticais – a ligação dos tubos às caldeiras é feita na vertical, uma 
vez que se encontram na parte exterior da parede; 

 Caldeiras Horizontais – quando os tubos estão no interior da parede, então a 
ligação é horizontal. 

 

 

Ckd’s  

 

Os CKD’s (Completely Knocked Down) não são mais que uma consequência directa 
das barreiras alfandegárias impostas por alguns países, como por exemplo, Marrocos e 
Argélia.  

A empresa teve necessidade de encontrar uma maneira de “furar” essas barreiras, 
criando estes conjuntos de componentes, tanto parciais como completos. Destinam-se, pois, a 
serem montados em fábricas no país de destino, evitando as elevadas taxas aduaneiras que 
incidem sobre o aparelho completo. 

 

Peças de Substituição  

 

A Vulcano é obrigada, legalmente, a fornecer aos seus clientes e aos postos de 
assistência técnica (PAT’s) peças de substituição originais durante um período de 15 anos. 
Obviamente que esta situação implica que a empresa assegure o fabrico das peças para os 
aparelhos actuais, mas também para os aparelhos que já não se produzem actualmente. 

Fig. 10 – Características de uma caldeira 
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Para responder a estas requisições, todas as secções e departamentos da empresa 
têm, muitas vezes, que realizar grandes esforços, o que leva a atrasos no ritmo de produção e 
a uma maior exigência de coordenação entre todos. 

 

 Outros Produtos 

  

A Vulcano comercializa ainda outros produtos, além daqueles que já referi. Desde os 
acendedores de gás até aos “kits” de ventilação forçada, passando por todos os equipamentos 
térmicos necessários para a instalação de caldeiras (radiadores, válvulas, toalheiros,...). 
Apesar de apenas representar uma pequena fatia das vendas da Vulcano, a empresa entende, 
justamente, que é um segmento de negócio intimamente ligado ao negócio principal e que 
deve continuar com ele. No quadro que se segue, apresentam-se mais pormenorizadamente 
alguns dos produtos comercializados, assim como as suas principais funções: 

 

Produto Função 

Termoacumuladores Água quente por acumulação 
Depósitos Água quente em grandes quantidades 
Radiadores e 

toalheiros 
Aquecimento central 

Reguladores e 
relógios 

Controlo do tempo de funcionamento dos 
aparelhos  

Acendedores de 
Gás 

Ignição para bicos de fogão e afins (pistolas) 

 

 

 

2.11 PRODUÇÃO 

 

A produção industrial da Vulcano tem crescido de forma progressiva ao longo dos 
últimos anos, como se pode verificar no gráfico em baixo. 

 Actualmente, a produção anual tende a estabilizar-se próximo dos 1.100.000 
esquentadores e das 150.000 caldeiras, reflexo da capacidade produtiva instalada de 
1.200.000 esquentadores e 150.000 caldeiras. 

Fig. 11 – Outros produtos comercializados pela Vulcano 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Anos

N
º 

de
 E

sq
u

en
ta

do
re

s

Fig. 12 – Produção de Esquentadores 
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2.12 RECURSOS HUMANOS 

 

A Vulcano, obviamente, viu crescer o número de colaboradores sensivelmente ao 
mesmo ritmo que a sua produção. No entanto, e graças a uma aposta cada vez maior na 
tecnologia, nos últimos anos, tem-se verificado uma estagnação senão mesmo redução deste 
número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.1.   HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 

 

 

Tal como acontece com o número total de colaboradores, também pode verificar-se 
que os colaboradores com habilitações literárias ao nível do Ensino Superior subiu, enquanto a 
capacidade produtiva foi aumentada, mas, actualmente, e devido à estagnação dessa 
capacidade, esse número tem sido mantido ou até mesmo diminuído. 
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Fig. 13 – Evolução do número de colaboradores da Vulcano ao longo dos últimos anos 

Fig. 14 – Habilitações literárias dos colaboradores 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ensino Básico - 1º Ciclo 136 136 137 141 138 138
Ensino Básico - 2º Ciclo 261 312 352 406 392 379
Ensino Básico - 3º Ciclo 128 194 216 258 218 216
Ensino Secundário 160 201 226 236 221 210
Ensino Superior Politécnico 17 23 19 20 17 16
Ensino Superior Universitário 41 58 63 76 97 93
Total 743 924 1013 1137 1083 1052
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2.13 FORMAÇÃO 

 

A formação tem constituído uma preocupação constante da Vulcano, estando 
consciente de que só com uma correcta preparação de todos os seus colaboradores, se podem 
maximizar os ganhos de produtividade associados à introdução de novos processos e 
tecnologias. 

Existem, na fábrica, quatro salas destinadas a acções de formação, sendo que duas 
delas têm os requisitos técnicos necessários para a devida formação de técnicos para a 
assistência e reparação de esquentadores e caldeiras. Já em 1996, foram equipadas duas 

salas para aulas teóricas e uma para aulas práticas, num complexo de 380 m2, naquilo que 
agora se denomina, precisamente, Centro de Formação. 

Hoje em dia, o programa de formação da Vulcano engloba cursos exclusivamente 
virados para a produção, como a formação básica do operador, a responsabilidade civil 
imputável ao produto, o ensaio dos aparelhos; e outros, mais gerais, como sendo os cursos de 
informática (óptica do utilizador e do programador) e de línguas (em vários níveis); o ensino 
recorrente (10º / 12º anos) e seminários sobre diversos assuntos.  

A introdução de novas metodologias de produção, a crescente implementação de 
processos de melhoria contínua e auto-controlo, o crescente recurso a tecnologia de ponta, 
criada internamente, na área da micro-electrónica e robótica são alguns dos fundamentos que 
determinam a existência de um plano de formação anual. 

 

2.14 VENDAS 

 

Os valores de vendas da Vulcano têm vindo de uma forma geral, sempre a crescer ao 
longo dos últimos anos, como se pode observar no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Vendas da Vulcano nos ùltimos anos 
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2.15 FILOSOFIA DA EMPRESA 

 

Qualidade 

 

É política da Vulcano fornecer produtos e serviços de uma qualidade incontestável, que 
satisfaçam e fidelizem os clientes garantindo a rentabilização. 

 

Princípios da Política de Qualidade: 

 Reforço da posição de líder europeu; 

 Corresponder às expectativas dos clientes; 

 Responsabilidade de todos os colaboradores; 

 Qualidade desde a concepção do produto até à assistência pós-venda; 

 A qualidade como ferramenta essencial à construção de uma imagem de excelência. 

 

Como já foi referido, a Vulcano encontra-se actualmente certificada em termos de 
qualidade pela norma ISO 9001. 

 

Ambiente 

 

Na Vulcano, a protecção do ambiente está presente no funcionamento da empresa. Foi 
definida uma Política do Meio Ambiente onde estão referidos diversos princípios que são 
postos em prática por um Sistema de Gestão Ambiental. Assim, a protecção do ambiente 
está presente no trabalho do dia-a-dia, que vai desde a separação de resíduos aos cuidados 
com os produtos químicos, ao cumprimento das regras de operação dos equipamentos, etc. 

Neste âmbito, a empresa possui uma E.T.A.R. (Estação de Tratamento de Águas 
Residuais), um Sistema de Gestão de Resíduos e encontra-se certificada pela norma ISO 14 
001. 

 

5 S’s 

 

A filosofia dos 5 S’s é baseada no conceito japonês com o mesmo nome, e visa, 
essencialmente, uma organização escrupulosa dos locais de trabalho e das secções 
produtivas. A sigla vem de: 

Seiri – Arranjo; 

Seiso – Organização; 

Seiton – Limpeza; 

Sitsuke – Disciplina; 

Seiketsu – Manutenção dos 4 S’s anteriores. 
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Sistema de Produção JIT 

 

O princípio J.I.T. (Just In Time) é por demais conhecido por todos os estudantes de 
Gestão. Trata-se de um sistema de origem japonesa, que assenta numa série de premissas 
logísticas, sendo a mais famosa o conceito kanban, que é suportado pela máxima: “Produzir 
apenas o necessário do que é necessário e quando necessário”.  

Uma das implicações directas deste sistema produtivo, e aquela que mais interessa às 
organizações industriais, prende-se com o facto de que, quando bem aplicado, leva a uma 
redução de stocks, tanto finais como intermédios, cumprindo, assim, um dos principais 
objectivos das gestões de stocks e de produção da actualidade. 

Bem entendido, o JIT não traz apenas vantagens. Traz também algumas 
responsabilidades que têm de ser encaradas como pressupostos, sendo a principal o conceito 
de Zero Defeitos (“fazer bem à primeira”), visto que um produto desviado para reparações é 
quase tão dispendioso como um produto definitivamente defeituoso. 

Na sua maior parte, os processos da Vulcano funcionam num sistema JIT quase 
perfeito, exceptuando algumas secções produtivas que não o podem fazer. Assim, nasceram 
alguns conceitos interessantes, como é o caso do sincronismo. 

 

Eliminação do Desperdício 

 

O conceito de desperdício tem sofrido alterações ao longo do tempo, mas, para a 
Vulcano, desperdício é tudo aquilo que não acrescenta valor ao produto. Por esta razão, a 
empresa tem-se esforçado por implementar vários programas de redução intensiva de 
desperdícios. 

Os três vectores sobre os quais mais se actua na Vulcano para a redução de 
desperdícios são a mão-de-obra, o processo (máquinas) e os materiais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Esquema de produção de desperdícios 
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De referir que esta redução é extremamente desejável, não só pelo facto de reduzir os 
custos de produção, mas também porque tem implicações positivas na qualidade e nos prazos 
de entrega (e consequente satisfação do cliente). 

 

Instalações e Organização Industrial 

  

As instalações da Vulcano em Aveiro ocupam uma área total de cerca de 160.000 m2, 
dos quais apenas 29.800m2 em área coberta, distribuída da seguinte forma: 

Designação 
Área 

(m2) 

Área Industrial 
180

00 

Área de 
Armazenagem 

360
0 

300
0 

Área Social 
150

0 
Escritórios 

Técnicos 
150

0 
Edifício 

Administrativo 
100

0 

E.T.A.R. 
120

0 

Total 
298

00 

 

 

A área produtiva da Vulcano propriamente dita está subdividida em células de fabrico 
mais pequenas, com áreas díspares, chamadas secções. Estas trabalham em cadeia, ou seja, 
cada uma fornece materiais para outra ou outras e assim sucessivamente. 

As secções dividem-se em dois tipos: as de fabrico e as de montagem. As primeiras 
são assim designadas, porque recebem os materiais e as peças em bruto, a partir dos quais 
fabricam os componentes que enviam para as secções de pré-montagem. As secções de pré-             
-montagem são secções que montam conjuntos pré-estabelecidos para cada aparelho e as 
secções de montagem final são aquelas cujo produto é o esquentador ou caldeira no seu 
estado final, e que incluem o ensaio final de funcionamento dos aparelhos. 

Todas as secções estão sob a alçada da Direcção de Produção, com excepção da 
Secção 881 – Peças de Substituição, que depende da Direcção de Logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Áreas cobertas 
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3. DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS  

( LOG 2 ) 

 

O LOG 2 – Departamento de Aprovisionamento de Materiais é o departamento 
responsável pela provisão das necessidades em componentes decorrentes das encomendas 
do produto final, e encontra-se sob a alçada da Direcção de Logística (TTPO / LOG).   

 

3.1 DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA 

 

Sob a alçada da Direcção de Logística encontram-se 5 departamentos: o LOG 1 – 
Disponibilidade de Produtos; o LOG 2 – Disponibilidade de Materiais; o LOG 3 – Serviço ao 
Cliente; o LOG 4 – Projectos e Embalagem de Peças de Substituição e o LOG 5 – Controlling e 
Reclamações. 

 

 

 

 

TTPO / LOG 
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Direcção de Logística 

 

LOG 1 

Disponibilidade de Produtos 

  - Gestão de clientes de consignação 

  - Planeamento 

LOG 2 

Disponibilidade de Materiais 

  - Planeamento de materiais 

  - Aprovisionamento 

  - Recepção 

  - Transportes 

  - Abastecimento de: 

          - Material Subsidiário 

          - Matérias-primas 

          - Material de embalagem 

LOG 3 Serviço ao Cliente 

  - Gestão de clientes de não consignação 

  - Armazenagem 

  - Transporte e negociação 

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

TTPO/LOG - 2003-01-15

Organigrama TTPO/LOG

TTPO/LOG

Markus Relecker 

Director de Logística

LOG-P
João Maia

Projecto PLI

LOG1

Sónia Correia

Disponibilidade 

de produtos

• Gestão de clientes
  de consignação

• Planeamento

LOG2

Anabela Rodrigues

Disponibilidade 

de materiais

• Planeamento de materiais

• Aprovisionamento

• Recepção

• Transportes

• Abastecimento de:

   - Material subsidiário

   - Matérias-primas

   - Material embalagem

LOG3

Pedro Cruz

Serviço

 ao cliente

• Gestão de clientes de não
  consignação

• Gestão de Reclamações

• Armazenagem

• Transporte e Negociação

• Facturação

• Envio

LOG4

Carla Neiva

Projectos

Embalagem P.S.

• S881

• Projectos

• Gestão de Devoluções

LOG5

Markus Relecker

Controlling 
Reclamações

• Gestão de controlling

• Secretariado

(cc 250, 1p)

(cc Betz, 1p)

(cc 250, 7p)

(cc 371 e 372, 9p)

(cc 272, 8p)

(cc 881, 22p)
(cc 250, 1p)

Fig. 18 – Organigrama do TTPO / LOG 
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  - Facturação 

  - Envio 

LOG 4 Projectos e Embalagem de Peças de Substituição 

  - Secção 881 

   - Projectos 

LOG 5 Controlling e Reclamações 

  - Gestão de controlling 

   - Gestão de Reclamações  

   - Secretariado 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOG 2 

 

Como já referi em cima, o LOG 2, Departamento de Aprovisionamentos de Materiais, é 
o departamento responsável pela provisão dos materiais necessários à produção, decorrentes 
das encomendas mensais dos clientes. Exclui-se no entanto as encomendas de série zero, que 
são responsabilidade do Departamento de Compras (TTPO / PUR). 

A série zero é a primeira encomenda realizada para um novo material (não protótipo), 
ou, não sendo este um novo material, a um novo fornecedor. É também necessária uma 
encomenda de série zero sempre que o material seja alvo de alterações nas suas 
especificações técnicas, por parte do departamento de Desenvolvimento. 

Por norma a encomenda de série zero é de 250 unidades. 

Os materiais recepcionados ao abrigo destas encomendas são sempre alvo de controlo 
de qualidade dimensional e funcional, segundo um plano de controlo e testes mais abrangente. 

Assim, até que o material esteja aprovado, o aprovisionamento deste é da 
responsabilidade do departamento de Compras. 

 

Estrutura Organizacional do Departamento 

 

Entende-se por provisão não só o planeamento das necessidades decorrentes do 
plano de produção, mas também a recepção e gestão dos stocks de materiais necessários à 
produção. Podemos assim dividir o departamento em duas áreas funcionais distintas: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 19 – Organização da Direcção de Logística 

TTPO / LOG 2 
Departamento de Aprovisionamentos 

TTPO / LOG 2 / LOG 22  
Secção de Recepção de Materiais 

TTPO / LOG 2 / LOG 21 
Secção de Planeamento de Materiais 

Fig. 20 – Organigrama do Departamento de Aprovisionamentos 
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A Secção de Planeamento de Materiais (LOG 2/LOG 21) é responsável pela 
colocação e gestão de encomendas, para que se processe o abastecimento atempado ao 
armazém dos componentes e matérias-primas de materiais necessários à produção. 

Compete a esta área, juntamente com a área de Disponibilidade de Produto (LOG1) e 
a área da Produção, elaborar o plano de produção das linhas finais semanalmente, e efectuar a 
sua aprovação diária. 

É também responsável pela gestão dos stocks existentes em armazém e pela 
intervenção na classificação e reclassificação de referências. 

 

A Secção de Recepção de Materiais (LOG 2/LOG 22) é responsável pela recepção e 
localização informática de todos os materiais que chegam à fábrica e que são necessários para 
a produção. Faz assim a localização física das peças, dos componentes, dos produtos 
químicos, das matérias-primas e dos materiais de embalagem que chegam à fábrica. 

É também responsável pelo envio de amostras para controlo de qualidade no 
Departamento da Qualidade dos Aprovisionamentos (QMM 5); pelo abastecimento à fábrica de 
materiais de embalagem, de matérias-primas e de produtos químicos; e, pelos serviços 
externos à Vulcano no que diz respeito a materiais, que adquiridos ou produzidos na empresa, 
são sujeitos a uma operação num fornecedor externo ( por exemplo: zincagem, niquelagem e 
esmaltagem ). 

 

Encontram-se sob responsabilidade do LOG 2 os Armazéns 01 (Armazém de 
Componentes, Materiais Subsidiários, Matérias-Primas e Materiais de Embalagem) e 04 
(Armazém de Produtos Químicos).  

O Armazém 01 encontra-se dividido em quatro áreas físicas distintas. A principal área, 
que se encontra fisicamente separada do resto da fábrica, destina-se ao armazenamento de 
peças, componentes, de algumas matérias-primas e de materiais para envio ou enviados de 
serviços externos.  

Ao material de embalagem estão destinadas duas áreas: uma para o cartão e outra 
para a esferovite. Estas duas áreas encontram-se fisicamente separadas entre si, o que se 
deve ao elevado volume ocupado por este tipo de materiais.  

A última área deste armazém tem por função o armazenamento de matérias-primas e 
está localizada estrategicamente junto às secções produtivas.  

 

 

Relações com outros departamentos 

 

O departamento LOG 2 possui relações com praticamente todos os departamentos da 
Vulcano e mantém contactos permanentes com os fornecedores. No quadro seguinte, poder-
se-ão observar os departamentos com os quais o LOG 2 possui relações mais frequentes ou 
significativas, representadas por linhas a contínuo e departamentos com os quais possui 
relações mais esporádicas, representadas por linhas a tracejado. Estão representados dois 
tipos de fluxos: fluxos de informação e fluxos físicos de materiais. 

O esquema seguinte traduz esses fluxos sem a pretensão de os expor de uma forma 
exaustiva: 
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 Fazendo uma análise aos fluxos existentes e às entidades que se relacionam 

com o LOG 2, poderemos referir que: 
 
 Fornecedores – O LOG 2, após aprovação da série 0, mantém contactos 

regulares com os fornecedores. Da parte do departamento, através do envio de encomendas, 
suplementos às encomendas ou confirmação de envios e, da parte do fornecedor, através de 
confirmações de encomendas e de confirmações de envios. O fluxo físico dos fornecedores 
para LOG 2 representa a entrega de materiais ao armazém, enquanto que o sentido inverso 
traduz as devoluções de materiais aos fornecedores e o envio de peças para serviços externos. 

 
 PUR (Departamento de Compras) – O LOG 2 possui contactos regulares com 

o departamento de compras de forma a tomar conhecimento de novas peças para o 
planeamento, alteração de quotas de fornecedores, alteração de quantidades mínimas, etc. 

 LOG (Departamento de Logística) – O LOG 1 é responsável pela elaboração 
do plano mensal de produção com um horizonte de seis meses, fundamental para o 
planeamento de encomendas. É também responsável pela colocação em sistema de 
alterações às encomendas de clientes. O LOG 2 deverá proceder com todo o feedback 
necessário de forma a garantir que o plano se cumpra, ou que, em caso de incumprimento, 
possam surgir antecipadamente alternativas à produção planeada. O fluxo físico entre os 
outros departamentos de logística e o LOG 2 traduz as requisições de materiais aos armazéns 
para a secção 881 e possíveis devoluções de materiais. 

 
 QSG5 (Departamento da Qualidade dos Aprovisionamentos) - Este 

departamento é responsável pela análise de amostras para controlo da qualidade dos materiais 
chegados à Vulcano e posterior devolução ao armazém. É também responsável pela 
aprovação de novas referências, novos fornecedores, para referências já existentes ou 
referências com especificações alteradas, e análise de materiais aprovisionados em armazém 
por um largo período de tempo. Todo o fluxo físico é acompanhado de requisições ao sistema 
informático e posteriores devoluções bem como de informações de carácter urgente 
nomeadamente de materiais reprovados necessários à produção. 

 
 FLO (Departamento de Logística Interna) - O FLO é responsável pelo 

armazenamento físico dos componentes recepcionados no LOG 2. É, também, responsável por 
alterações ao layout do armazém. 

 
 FAF (Departamento de Produção) - O FAF é responsável pela elaboração 

dos planos semanais e diários de produção. O LOG 2, após tomar conhecimento destes 
planos, aprová-los-á ou indicará eventuais alterações. O FAF efectua as requisições de 
materiais ao armazém e as devoluções de materiais para o armazém. Alguns abastecimentos à 
fábrica são da responsabilidade directa do LOG 2 (por exemplo, materiais de embalagem). 

Fig. 21 – Relações entre o LOG 2 e os outros departamentos 
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 EWT (Departamento de Desenvolvimento) - A utilização de materiais 
alternativos, por falta de algum componente em stock ou para consumo de stock excedentário, 
requer, na maioria dos casos, a aprovação do EWT. Este departamento é ainda responsável 
pela emissão de uma lista de novas referências e a sua classificação é da responsabilidade 
conjunta do EWT e do LOG 2.  

 
 RWE (Departamento de Contabilidade) - O RWE deverá tomar ocorrência de 

todos os movimentos físicos efectuados no LOG 2, para posterior contabilização e inventário. 
 
 PMW (Departamento de Vendas) - Todas as informações susceptíveis de 

inviabilizar o plano de produção deverão ser comunicadas pelo LOG 2 ao PMW. 
 
 QSG (Departamento de Qualidade) - A aprovação de material alternativo só 

pode ser efectuada com a aprovação do QSG. 
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4. “CÓDIGO DE BARRAS NA RECEPÇÃO” 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Como referido inicialmente, este projecto, pouco tempo depois de ter iniciado o estágio, 
foi cancelado. 

O estudo que iria realizar inseria-se num projecto mais abrangente e sob a tutela da 
direcção logística central da Bosch, ou seja, para implementar em várias fábricas segundo o 
mesmo padrão. 

Foi posteriormente decidido que, antes de se avançar com estas medidas, havia 
necessidade de efectuar uma reestruturação interna do armazém de componentes e matérias-
primas, articulada com um novo conceito de abastecimento à fábrica. 

Em resumo, esta reestruturação, a cargo da direcção de logística interna, foi 
fundamental e trouxe um aumento significativo na eficiência global da fábrica. 

Contudo, foi realizado algum trabalho de análise e pesquisa inicial de possíveis 
soluções a implementar, que passo a descrever. 

 

Assim, este projecto teria as seguintes fases: 

Fase 1: Análise 

a) Caracterização logística dos fornecedores 

b) Levantamento dos tipos de recepção na Vulcano: 

  Fluxo de materiais  

 Fluxo de informação 

 

Fase 2: Definição do processo 

c) Codificação/Tecnologia: 

 Conjunto de informação a codificar por código de barras 

 Sistemas normalizados existentes 

 Integração de dados 

d) Fornecedores: 

 Selecção dos fornecedores relevantes para integrarem o 
projecto 

 Interface com o fornecedor 

 Restrições e especificações dos materiais por estes fornecidos.  

 Definição genérica das características da etiqueta por tipo de 
embalagem. 

e) Modelização: 

 Reestruturação do fluxo de materiais 

 Reestruturação do fluxo de informação e integração com as 
diversas aplicações informáticas 

 

Fase 3: Implementação: fora do âmbito do estagio 
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4.2 FORNECEDORES 

 

Como se percebe, para o sucesso deste projecto seria decisivo o envolvimento dos 
fornecedores desde o início. 

Detectou-se então que não haviam dados sobre a organização logística destes, o seu 
nível de informatização, e, nomeadamente, se já utilizavam um sistema de código de barras 
para outros clientes. 

Foi então elaborado um questionário, enviado a todos os fornecedores, com estas e 
outras questões. 

Uma versão em português e outra em inglês deste questionário podem ser consultadas 
no anexo 2. 

Este está dividido em três partes: 

Parte 1: Comunicação electrónica 

Parte 2: Identificação dos produtos 

Parte 3: Organização logística 

Os dados provisórios até então recolhidos apontavam para uma baixa utilização do 
sistema de código de barras, no entanto com abertura da parte dos fornecedores inquiridos 
para a sua futura implementação. 

 

4.3 FLUXO DE MATERIAIS 

 

A cadeia de movimentos do material que chega às instalações da Vulcano segue os 
seguintes passos: 

Componentes 

1) Da zona de descarga para a zona de recepção. Esta área está dividida: 

Zona 4: Fornecedores Nacionais  

Zona 3 (mista): Forn. Estrangeiros / Forn. Nacionais 

Zona 2: Forn. Estrangeiros  

 

2) Das zonas anteriores para a zona 1. 

A Zona 1 está reservada para a Qualidade de Inspecção (amostras para controlo, 
retrabalhos ou devoluções). 

Assim, de acordo com a referência que está a ser recepcionada e o fornecedor, o 
sistema indica ao operador se necessita de segregar uma amostra para controlo de qualidade, 
ou não. 

Como este fluxo pode ou não existir, dependendo se a referência está em skip-lote, 
está representado a tracejado na figura . 

Após esse controlo, a amostra restante é colocada novamente na Zona 1. 

 

3) Da Zona de recepção para o Armazém. 

O material é colocado em frente à estante respectiva e posteriormente colocado no 
local correcto; as amostras que estão na zona 1, já inspeccionadas, são localizadas junto ao 
lote a que respeitam.  



RReellaattóórriioo  ddee  EEssttáággiioo 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________  
LLiisseettee  PPeerreeiirraa                                                                                                                                                                                                                    ppáágg..  3300 
        
 

Caso não seja necessário controlo de qualidade, a quantidade total recepcionada é 
localizada directamente no armazém, sem que nenhuma amostra seja segregada (não existe 
passo 2). 

 

4) Do Armazém para a fábrica 

De acordo com as requisições feitas pela fábrica, o material é transportado do 
armazém para as secções fabris. 

5) Outros movimentos 

5.1) Devoluções de Qualidade 

O material é colocado das zonas 2,3 ou 4 ou do armazém, para a zona 1. 

5.2) Devoluções da fabrica: 

Neste caso o material é devolvido ao armazém e, após análise do QMM5, colocado na 
zona 1 para posterior retrabalho ou devolução. 

 

Matérias-primas e Embalagem 

 

Idêntico ao descrito para os componentes, no entanto o material não passa pela zona 
de recepção, é imediatamente localizado no respectivo armazém. 

Recepção

Z
o

na
 d

e
 d

e
sc

a
rg

a 
co

m
po

ne
n

te
s

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4      Armazém de 
componentes

Armazém de 
matérias primas

Armazém de embalagem

Armazém de embalagem

Zona de descarga embalagem

Zona de 
descarga 
matérias 
primas

QMM5LOG2

Fábrica

Fluxo de materiais

Fluxo de informação

 

4.4 FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

Este fluxo acompanha o de materiais, pelo que não difere muito do anterior. 

Conforme pode ser visualizado no esquema abaixo, representado a cor vermelha, 
segue a seguinte ordem: 

 

1) Das zonas de descarga para a zona de recepção 

Fig. 22 – Fluxo de materiais e fluxo de informação 
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É fornecida ao operador, através dos documentos de transporte, a seguinte 
informação:  

Referência (Bosch) do material,  

Quantidade  

Nº do documento 

Tipo do documento. 

Este introduz no sistema estes mesmos dados, assim como o nº de fornecedor 
(através do nome). A data e hora, por defeito, são as actuais. 

Este primeiro lançamento de informação no sistema chama-se pré-recepção.  

O sistema atribui automaticamente um nº de lote sequencial a este produto. 

O estado associado a este lote passa para “A controlar”, no caso de ser necessário 
inspecção de qualidade pelo QMM5. Com base nos planos de amostragem da qualidade, é 
imediatamente definida a quantidade para amostra necessária ao controlo. Caso não seja 
necessário o estado do lote é “Livre”. 

São impressas duas etiquetas com todas as informações anteriores, que estão 
sublinhadas. Uma é colocada juntamente com o material, e a outra nos documentos do 
fornecedor, que serão posteriormente encaminhados para a Contabilidade. 

No caso de existir quantidade para amostra esta informação também consta nas 
etiquetas, e é impressa uma terceira para acompanhar essa mesma amostra que se 
destina ao QMM5.  

 

2) Da zona de recepção para o QMM5 

Esta informação é disponibilizada pelo sistema informático e na etiqueta que 
acompanha o material posicionado na zona 1; em casos pontuais de material urgente, é 
dada mesmo pelo operador da área da recepção. 

 

3) Da zona de recepção para o armazém 

Após estar feita a pré-recepção, o operador pode iniciar a recepção do material, ou 
seja, conferir os dados que constam na etiqueta de pré-recepção, nomeadamente a 
quantidade (por contagem ou pesagem). 

No final, irá aceitar ou corrigir o que está errado (quantidade, por exemplo) no 
sistema informático. Dessa forma a recepção está concluída e automaticamente é indicada 
a localização no armazém para o material. 

De notar que muitas vezes o material continua com o estado “A controlar”, ou seja, 
ainda não há decisão se pode ser utilizado na produção. 

O tempo entre a pré-recepção e a recepção é variável; no caso das matérias-
primas e da embalagem normalmente estas operações são seguidas, até porque o material 
não passa, fisicamente, pela zona de recepção, é colocado directamente no local 
respectivo do armazém. 

No final da recepção são impressas duas etiquetas, uma a acompanhar o material 
e outra para ser colocada nos documentos que seguem para a Contabilidade. 

Nessas etiquetas consta a seguinte informação: 

 Data e hora da recepção 

 Nº lote 

 Referencia do material 

 Quantidade recepcionada 
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 Local no armazém 

 

4) Do armazém para a fábrica 

O armazém recebe, via informática, a informação de que material deve abastecer, 
em que quantidade, para que secções fabris, e da hora limite de abastecimento. 

De salientar que a regra FIFO é respeitada, ou seja, com base na referência do 
material e na quantidade, o sistema procura os lotes mais antigos até perfazer a 
quantidade pedida. É a informação do nº do lote que é fornecida ao armazém: 

Número do lote, quantidade a abastecer, quantidade do lote. 

Quando a quantidade a abastecer é igual à quantidade do lote, o local fica livre.  

Com base nesta informação, o armazém gere o fluxo de material a abastecer às 
secções produtivas. 

 

5) Alertas 

Quando existe um pedido de material por uma secção e este não está disponível 
para abastecimento, há um fluxo de informação inverso, que funciona com um sistema 
automático de alertas para a impressora respectiva: 

  

Requisição material

Existe lote Estado “Livre” ? OK

Recepção OK
Estado “A controlar”

Alerta para QMM5

Pré-recepção OK
Recepção NOK Alerta para Recepção

Alerta para LOG2

S

S

S

N

N

N

 

 

 

4.5 CODIFICAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS 

 

Pode ser consultado no anexo 3 um esquema de uma possível integração da 
informação proveniente das operações de recepção. 

Com um comando portátil que permita ler o código de barras, outras operações 
poderiam ser realizadas, simplificando todas as tarefas do operador e aumentando a sua 
rapidez. 

Fig. 23 – Fluxograma da informação por sistema de alertas
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4.6 SISTEMAS NORMALIZADOS 

 

Após pesquisa das possíveis soluções tecnológicas existentes, estas são as 
encontradas: 

 

Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 

EAN 8 EAN 13 EAN 128 MSI 

UPC-A UPC-C Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 

 

Os sistemas de codificação mencionados na 1ª linha da tabela são mais antigos, sendo 
o mais conhecido o “Code 128”, normalmente conhecido por “etiqueta Odette”, tendo sido um 
dos sistemas mais utilizados. 

Seguem-se os sistemas de codificação baseados em normas europeias, que foram 
largamente adoptados dentro da Europa; passo a esquematizar o sistema baseado na norma 
EAN 13: 

 

 POSIÇÃO 
13 

separador  
lateral 12 11 10 9 8 7 

separador 
central 6 5 4 3 2 1 

separador 
lateral 

SIGNIFICADO País ou Organização Identificação 
da empresa   

Identificação do 
produto 

Digito de 
controlo   

ATRIBUIÇÃO 
EAN (560 para Portugal) Pela Codipor   Pela empresa Algoritmo   

EXEMPLO 5    6 0                        

 

 

 

Podem ser utilizados 13 dígitos que, no seu conjunto, contêm informação sobre: 

 País de origem 

 Empresa produtora 

 Referência do produto 

 

O último dígito serve para testar a correcção dos dados introduzidos e é calculado 
automaticamente pelo sistema, em função dos dígitos anteriores. 

 

Por fim, os sistemas mencionados na última linha são usados sobretudo nos Estados 
Unidos, permitindo codificar mais informação. 

 

Para a utilização na Vulcano, sendo o sistema mais universal a nível europeu pois 
contem a informação necessária e suficiente sobre o produto, seria o exemplificado, segundo a 
norma EAN 13.  

 

Fig. 24 – Código de barras sob a norma EAN 13  
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4.7 CARACTERISTICAS DA ETIQUETA 

 

Paralelamente, seria necessário estudar as condições em que os materiais são 
acondicionados, o tipo de embalagem e as quantidades mínimas de fornecimento.  

Dessa forma a etiqueta com o código de barras deve possuir determinadas 
características que permita a sua utilização nos diversos casos: 

 Caixas de cartão: a etiqueta deve ser autocolante; em alguns casos deve ser 
impressa em papel plastificado (quando material é transportado via marítima). 

 Saco de plástico: situação idêntica à anterior. 

 Embalagem retornável de plástico: usada em fornecedores nacionais. A 
etiqueta deve estar solta, dentro da caixa, e por cima das peças. Deve ter dimensões que 
permita o seu rápido reconhecimento por parte do operador. 

Nos casos em que a embalagem é específica para determinado material e fornecedor, 
poderá a etiqueta estar colada na caixa, evitando ser retirada. 

 Embalagem retornável de metal: situação idêntica à anterior 

 Material paletizado (com filme): caso do material de embalagem e esferovite e 
diversas matérias-primas. A etiqueta deve ser autocolante e plastificada, colocada no exterior 
do filme.  

 Embalagem especifica (blisters): normalmente esta embalagem é especifica 
para determinado material e fornecedor, podendo ser  adoptada a solução de etiquetas 
autocolantes na embalagem. 
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5. PROJECTO “RECEPÇÃO ASSÍNCRONA”  

 

Este projecto visa optimizar o processo de recepção e evitar paragens que acontecem, 
com frequência, por falta de dados. 

Quando isso acontece, o operador tem de parar a recepção do lote em curso, reportar 
o problema, iniciar a recepção de outro lote, e validar mais tarde se já pode terminar a 
recepção do lote em stand-by. 

Como facilmente se constata, esta falta de dados traz uma grande entropia e aumenta 
significativamente o tempo de recepção. 

 

E que dados são estes que podem atrasar o processo de recepção e porquê? 

É o que veremos de seguida analisando com mais detalhe estas questões. 

 

5.1 PROBLEMAS NA RECEPÇÃO 

  

Como referido no capítulo anterior, é feito um primeiro lançamento de informação 
(referencia, quantidade e fornecedor) no sistema – pré-recepção – que será posteriormente 
confirmada – recepção. 

Ao fazê-lo, o sistema vai procurar a encomenda mais antiga daquele material àquele 
fornecedor, para abater a quantidade. 

Mais concretamente, ao inserir os dados da pré-recepção na aplicação LAV_REG, o 
sistema selecciona a (s) encomenda (s) mais antiga (s) a abater e regista esse (s) número (s) 
de encomenda para este lote. 

Logo aqui é detectado se existe ou não encomenda para o material, ou em quantidade 
suficiente. 

Quando é feita a recepção do material, na aplicação LAV_REC, o sistema abate a 
quantidade de facto recepcionada na (s) encomenda (s) respectiva (s). 

Em alguns casos, quando chega um segundo lote do mesmo material e fornecedor, e a 
recepção do primeiro lote ainda não está finalizada; é feita esta pré-recepção sem problemas, 
mas vai originar uma paragem no processo de recepção mais à frente, pois a encomenda é 
abatida na recepção do primeiro lote, sendo inexistente ou insuficiente para a recepção do 
segundo lote. 

Este é um dos casos em que o processo de recepção pára, quando não existe 
encomenda ou esta é insuficiente.   

 

Uma outra situação, mais complicada, prende-se com a falta de preço da matéria-prima 
no momento da recepção. 

Para a pré-recepção não é relevante, mas quando a recepção de um lote é finalizada, 
este lote tem de ser contabilizado a determinado preço, gerido pelo departamento de compras. 
Na maioria dos componentes existe um preço valido à data da recepção, até porque os 
contratos são negociados anualmente. 

No entanto, no caso das matérias-primas, o acordo de preços segue outra regra, a 
regra do mercado bolsista. Assim, o preço, ou uma parte deste, é determinado por LME 
(London Market Exchange). 

Assim, o fornecedor compra x toneladas de matéria-prima ao preço y, que dá para 
produzir n peças. 

Ou então, de outra forma, acorda um preço para a matéria-prima válido durante um 
intervalo de tempo (normalmente um mês no máximo). 
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 A falta de preço válido na data de recepção acontece com alguma frequência e causa 
grandes transtornos.  

 

 

5.2 DEFINIÇÃO DO FUTURO PROCESSO 

 

Os dois factores detectados que levam a uma paragem e ineficiência nas operações de 
recepção são: 

 Encomenda em falta ou insuficiente 

 Inexistência de preço unitário para o material  

 

Não podemos abdicar da regra de ter estes dados; sem uma encomenda equivaleria a 
receber material que não necessitamos, e sem dar por isso. 

Sem preço não seria possível valorizar os stocks e confirmar se o preço da factura está 
de acordo com o negociado. 

Uma solução é permitir o continuar da recepção, havendo um registo numa base de 
dados destas situações, para posterior introdução dos dados em falta. Note-se que o processo 
global de recepção só aí fica terminado. 

 

Vantagens: 

 Optimização do processo operacional de recepção 

 Melhor sequência das tarefas 

 Melhor visualização das entradas de material 

 Maior controlo para saldar encomendas 

 

Aspectos negativos: 

 Tratamento de lotes (contagem/pesagem, separação de caixas) que venham a 
ser devolvidos por quantidade 

 Demora na introdução destes dados por parte das entidades respectivas 
(LOG2 e PUR), não permitindo finalizar o processo global de recepção em tempo útil (fecho 
do mês contabilístico). 

 

As aplicações actuais para a pré-recepção e recepção (LAV_REG e LAV_REC) 
continuam a ser utilizadas; no entanto devem permitir o continuar das tarefas (atribuição de 
lote, emissão de etiquetas para recepção e controlo de qualidade,…). 

Informaticamente, não é feita associação ao campo “encomenda” no RECREGIS, 
assim como aos campos “preço”, “moeda”, “por”. 

Deixa também de ser criado movimento na aplicação ENCMOVIM. 

Desta forma deixa de ser necessária a existência de encomenda ou preço, à priori, 
para se poder efectuar a recepção física; a atribuição da encomenda e/ou preço pode ser feito 
numa fase posterior. 
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5.2.1 Criação de uma Base de Dados 

 

É necessário criar uma nova base de dados (LTSEMENC) para armazenar estes 
registos, que por sua vez estarão ligados a uma nova aplicação informática (WLOT_ENC), 
permitindo a gestão dos mesmos pelo utilizador. 

Nessa base de dados ficarão registados todos os lotes que deram entrada na Vulcano 
(com ou sem dados em falta); esta deverá ter os seguintes campos: 

 Referência 

 Fornecedor (nº e nome) 

 Quantidade 

 Lote 

 Data e hora da criação do registo (chave) 

 Responsável LOG2 

 Responsável PUR 

 Estado (Não ATribuído, ATRibuído, sem LME)   

 Data, hora e utilizador da atribuição da encomenda 

 Data, hora e utilizador da atribuição do preço 

 Devolução (S/N) 

 

O campo “Estado” pode tomar os seguintes valores: 

 Não ATtribuído: Quando não existir encomenda suficiente (LOG2) 

 Sem LME: quando não existir preço (PUR) 

 ATRibuído: após geração dos dados em falta (o estado anterior era NAT ou 
LME). 

 

 

5.2.2 Uma nova aplicação informática 

 

Esta aplicação terá como principal função a gestão dos lotes sem encomenda/preço; 
além disso permitirá também obter outras informações de grande utilidade para os planeadores 
LOG2 – listagem de referências enviadas pelo fornecedor em determinada data, recepções 
efectuadas num intervalo de tempo, etc – que estão dispersas ou de difícil acesso noutras 
aplicações. 
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Formato 

 

 

 

Ao abrir a aplicação os registos visíveis deverão ser, por defeito, apenas aqueles em 
que a recepção não está concluída, ou seja cujo estado tem o valor “NAT” ou “sem LME” – 
visualização reduzida. 

De qualquer forma todos os lotes ficam registados na base de dados, e por isso podem 
ser acedidos, bastando seleccionar a visualização geral. 

Uma vez que passado algum tempo os registos acumulados serão muitos, convém 
colocar um filtro de data na visualização geral; sendo assim, escolhendo esta opção, deverá 
aparecer uma pequena janela com a data a partir da qual pretendemos ver os registos (por 
defeito um mês atrás). 

Nota: o campo “responsável” será, por norma, o planeador LOG2; nos casos de falta de 
LME (estado LME) deverá ser o comprador do PUR. 

Estes dados já existem nas tabelas das aplicações actuais. 

 

Consultas 

Tanto na visualização geral como reduzida deve ser possível efectuar várias consultas: 

 Por responsável: [username] 

 Por estado: [NAT / ATR / LME] 

 Por referência (vários registos) ou lote (registo único) 

 Por data: de [data inicial] a [data final]. Se data inicial em branco, registos 
desde o inicio; se data final em branco, considerar data actual. 

 Por responsável e estado 

 Por responsável e data 

Gestão de Lotes e Encomendas        
              
Ficheiro Navegar Visualização Consultas Impressão Exportação  Ajuda 
Impressora Primeiro Geral  por responsável     
Sair Ultimo Reduzida por estado       
  Seguinte   por referência/lote     
  Anterior   por data       
      por responsável e estado     
      por responsável e data     
      por fornecedor e data     
               

▌◄ 
◄         
►  ►▌ DBF Actualizar procurar ordenar 

              

Referência Nº forn. Nome forn. Nº lote Estado 
Quant. 
recepcionada Unid. 

data 
recepção 

Resp. 
LOG2 

resp. 
PUR 

               
               
               
               
               

Fig. 26 – Exemplo gráfico da aplicação WLOT_ENC 
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 Por fornecedor e data: [código fornecedor] e [data] 

 

Ordenação 

Poderemos ordenar os registos, para exportar ou imprimir convenientemente: 

 Por referência 

 Por fornecedor 

 Por responsável 

 Por data de recepção 

 Por estado 

 

 

5.2.3 Método de atribuição de encomendas 

 

Os planeadores LOG2 devem consultar diariamente esta aplicação, verificar quais são 
os seus lotes não atribuídos e atribuir-lhes encomenda. 

Para tal devem: 

1. Seleccionar os registos de que são responsáveis 

2. Correr uma opção automática, que consiste em: 

2.1 A cada registo são associadas as encomendas mais antigas. 

2.2 Se as encomendas existentes forem suficientes para acolher 
toda a quantidade que se pretende recepcionar, então o estado desse registo 
passa de NAT para ATR (ou LME, se continuar a faltar esta componente do 
preço).  

2.3 Seleccionando esse registo deve ser possível visualizar a que 
encomendas foi afecta a recepção, conforme exemplo na Fig. 26. 

2.4 Caso contrário, o registo continua com estado NAT. Para 
terminar o processo de recepção terá de correr a opção manual.  

3. Executar a opção manual, para todos os registos que continuam com 
estado NAT. Para tal deve: 

3.1 Seleccionar o registo. Aparecerá uma janela pop-up 
semelhante à representada na Fig. 27. 

3.2 Se já foi associada alguma encomenda, através da opção 
automática, resta abrir encomenda para a quantidade indicada no campo 
“quantidade em falta”. Pode fazê-lo de imediato através do botão GERAR. Este 
botão activa a aplicação WENC_EDI e a partir daí trata-se do processo habitual 
de geração de encomendas. Após a geração e impressão da encomenda, com 
um refresh na aplicação o registo passa a ter estado ATR. 

3.3 Se nenhuma encomenda existia para esta referência, a 
quantidade em falta é a quantidade total recepcionada. O procedimento é o 
mesmo que descrito no ponto 3.2.  

3.4 De notar que a decisão pode ser a de não recepcionar o 
material; pode acontecer o fornecedor enviar a referência errada. Nesse caso 
terá de clicar em DEVOLVER para que seja efectuado o lançamento deste lote 
na aplicação WREC_DEV, usada na recepção para lançar os lotes que estão 
para devolução. A localização e demais tarefas são interrompidas e 
processadas de modo inverso. 
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3.5 Pode também querer anular uma associação feita na opção 
automática (que abate a quantidade recepcionada pelo critério FIFO de 
encomendas). Nesse caso terá de seleccionar o registo e na referida linha da 
encomenda, activar o botão ANULAR. A encomenda fica desvinculada da 
recepção e a quantidade em falta é incrementada pelo respectivo valor. Pode 
de seguida SALDAR a mesma encomenda, se não for para utilizar 
posteriormente. Esse botão activa a aplicação WENC_EDI, usada para o 
efeito.  

 

 

Referência:  Nº lote:   Nº forn:         
                

Quant. Recepcionada:   Unidade:           

                
Encomenda 
nº Quantidade Unidade Data Hora Utilizador       
                
            ANULAR SALDAR
                
            ANULAR SALDAR
                
            ANULAR SALDAR

                

Quantidade em falta:  Unidade:    GERAR DEVOLVER   

 

 

 

 

5.2.4 Método de atribuição do preço 

 

Nos registos cujo estado é “LME”, significa que o que está em falta é esta componente 
do preço. Como referido anteriormente, para alguns materiais, o preço é composto por “custo 
de transformação+custo de matéria-prima”. 

Quando uma encomenda é gerada, é obrigatório existir um custo de transformação 
definido; no entanto, a parcela do custo de matéria-prima basta que exista somente na 
recepção. Assim, o dept. de Compras (PUR) deverá consultar também esta aplicação 
diariamente e, para os registos com estado “LME”, adoptar o seguinte procedimento: 

1. Atribuir este preço na aplicação respectiva (WCPR_MAN, tabela LME).   

2. Voltar a correr a aplicação WLOT_ENC 

3. Verificar que o estado do registo alterou de “LME” para “ATR”. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Informação adicional na atribuição de encomendas 
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5.2.5 Finalização do processo 

 

Para todos os registos cujas encomendas são atribuídas à quantidade total do lote: 

1. Muda estado de “NAT” para “ATR” ou “sem LME”. 

2. Data, hora e utilizador da atribuição são preenchidos 

3. São criados os registos em ENCMOVIM 

Após preenchimento do preço LME por parte do dept. de Compras, ou seja, estado 
ATR: 

4. São valorizados os movimentos originais em CNTMOVIM  

5. São preenchidos os campos “encomenda”, “preço”, “moeda”, “por” no 
RECREGIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RReellaattóórriioo  ddee  EEssttáággiioo 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________  
LLiisseettee  PPeerreeiirraa                                                                                                                                                                                                                    ppáágg..  4422 
        
 

6. PROJECTO “PRÉ-RECEPÇÃO AUTOMÁTICA”  

 

6.1 INTRODUÇÃO 
 
Como referido nos capítulos anteriores, antes de se iniciar a recepção física do material 

para a produção, que chega às instalações da Vulcano, é feito um lançamento manual dos 
dados provenientes na factura/documento de transporte no sistema informático (referência, 
quantidade e fornecedor), a que se chama pré-recepção. 

Com base nesta informação o sistema informático atribui um número de lote, 
identificando inequivocamente o material, e o processo de recepção e eventual controlo de 
qualidade é desencadeado. 

O operador vai então verificar se a informação do fornecedor está correcta.   
 
Surgem por vezes discrepâncias entre os dados da pré-recepção e da recepção; 

normalmente são diferenças de quantidade, mas também pode acontecer tratarem-se de 
referências diferentes.  

Quando o operador encontra uma quantidade/referência diferente do que estava pré-
recepcionado, volta a confirmar e/ou recorre ao chefe de turno para efectuar essa verificação. 
Sendo assim raras vezes o erro está na recepção; normalmente está na factura do fornecedor 
ou na pré-recepção (erro na introdução de dados). 

Ficam registados no sistema informático os dois valores, sendo que prevalece o que 
está indicado na recepção; quando a factura não está correcta, o fornecedor deve ser alertado 
do desvio encontrado. 

 
 
 

6.2 PRÉ-RECEPÇÃO AUTOMÁTICA. O QUE É? 
 
Como descrito em cima, todo o processo se baseia num primeiro lançamento no 

sistema dos dados constantes na factura.  
E porque não receber, por e-mail, um ficheiro semelhante e integrá-lo directamente no 

sistema informático? Este é o conceito da pré-recepção automática. 
 
Esse e-mail - que iremos denominar de pré-aviso - deverá ser enviado pelo fornecedor 

logo após a emissão da factura e exactamente com os mesmos dados desta. 
Quando a carga chegar à Vulcano bastará, através da chave nº da factura + código 

fornecedor, localizar o pré-aviso respectivo no sistema e validá-lo como pré-recepção. A partir 
desse momento o processo desenrola-se como explicado anteriormente. 

  
Os objectivos principais deste novo conceito são: 

 Automatizar a introdução de dados na pré-recepção 
 Permitir saber exactamente que material está em trânsito. 

 
Entre as vantagens que este sistema traz podemos citar: 
1) Detecção de uma forma automática de eventuais desvios com o plano de entregas 
enviado. 
2) Manuseamento informático da informação, permitindo a integração desta com outras 
aplicações e eliminando tarefas até este momento realizadas pelo planeador. 
3) Anulação dos erros de digitação na pré-recepção manual. 
4) Controlo dos fluxos de chegada. 
5) Informação antecipada, permitindo detectar e resolver problemas atempadamente. 
6) Eliminação do suporte em papel. 
 

 
As especificações do ficheiro e de todo o processo, assim como as novas ferramentas 

que este possibilitará criar para um planeamento mais eficiente é o que será abordado de 
seguida. 
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6.3 FICHEIRO, EMAIL E MAILBOX    
 
Para nos certificarmos que o processo irá decorrer da forma pretendida temos, logo à 

partida, de criar regras de funcionamento que permitam detectar, entre os inúmeros e-mails 
recebidos, aqueles que são pré-avisos de mercadoria e direccioná-los para uma mailbox 
específica.  

Além disso, é de extrema importância verificar, de uma forma automática, se a 
informação contida no ficheiro é valida e não tem erros.    

 
 
6.3.1 Ficheiro Excel 
   
Este deve ser em Excel e ter os seguintes campos:  

 
.Fornecedor nº: número atribuído ao fornecedor pela Vulcano - [ numérico] 
.Fornecedor nome: nome do fornecedor - [alfanumérico] 
.Produto: código do produto atribuido pela Vulcano - [numérico] 
.Quantidade: [numérico] 
.Unidade: [alfanumérico] 
.Preço unitário: [numérico].  
Em alguns casos este campo é de preenchimento opcional, mas noutros de 
preenchimento obrigatório, consoante o produto.  
.Moeda: [moeda] 
.Factura nº: [alfanumérico] 
.Guia nº: (opcional) - [alfanumérico] 
.Data: corresponde à data da factura - [data] 
.Data estimada de chegada: data em que supostamente o material deve chegar à 
Vulcano - [data].  
(Mais à frente iremos analisar um mecanismo de controle para os casos em que este 
campo não está preenchido ou quando a chegada do material não se concretiza até à 
data indicada.)  
.Barcode: código de barras (neste momento é opcional). Com este campo vai ser 
possível automatizar o acto de recepção de materiais (ver projecto 2) 
.Encomenda: nº da encomenda que estão a satisfazer (opcional) - [alfanumérico] 
.Molde: campo de preenchimento obrigatório em grupos de materiais previamente 
definidos (injecção de plástico e alumínio) - [alfanumérico]. 

 
 
 

Erros de formato 
 
 

Uma vez que, em muitos casos, este ficheiro será preenchido manualmente pelos 
fornecedores, é conveniente não criar regras muito rígidas que dificilmente serão 
escrupulosamente cumpridas; por outro lado é absolutamente necessário verificar toda a 
informação que consta no ficheiro, antes de a inserir no sistema. Neste contexto teremos de 
definir filtros flexíveis e capazes de analisar em matriz toda a informação.  

 
Alguns filtros podem desde já ser definidos: 

 o simbolo “” ou “ deverá ser entendido como a repetição da linha 
anterior na linha actual, para a mesma coluna (campo). 

 o código do produto poderá ter qualquer caractere separador (ponto, 
traço, espaço) e é composto por 10 números. 

 a data pode estar em vários formatos (yy-mm-dd, dd-mm-yy, yyyy-mm-
dd, mm-dd-yy, etc). Deve ser feita uma verificação de probabilidade de formato, 
baseada no facto de que todas as datas deverão ser do futuro próximo. No caso de 
não ser possível determinar com exactidão uma data válida, o ficheiro será tratado 
como duvidoso.  
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 a quantidade pode ter ponto ou espaço a separar a casa do milhar mas 
obrigatoriamente vírgula a separar a casa decimal. Se existirem caracteres misturados 
(não podem ser mais de dois), o primeiro será dos milhares e o ultimo decimal. 
Exemplos: 

“7.342” ou “7 342” ou “7342” (sete mil trezentos e quarenta e dois) 
“7,342” (sete unidades e trezentos e quarenta e dois milésimos) 
“7.342,1” (sete mil trezentos e quarenta e dois e um décimo) 
“7,34.2” ou “7.342.214,57” ou “7,342.1” (registos errados) 

 
 
Outros erros podem surgir no ficheiro, que não relacionados com o formato, e que de 

seguida iremos analisar. 
 
 
Dados duvidosos ou errados 
 
É provável que venham a surgir alguns casos de registos com erros ou com valores 

que necessitem de validação humana. O sistema deverá estar preparado para detectar esses 
casos e, quando possível, corrigir o erro de uma forma automática, reduzindo a análise 
humana. 

 
Erros que podem ocorrerem: 

  
o Produto desconhecido  o código indicado no campo [produto] não existe na 

base de dados da Vulcano.  
O sistema não pode propor nenhuma alternativa automaticamente. Como na maioria 
dos casos a digitação é manual, o responsável no LOG2 pelo fornecedor facilmente 
identifica eventuais trocas de dígitos e valida o registo. Caso contrário terá de ser 
anulado. 
 
 Datas erradas   data de expedição da mercadoria e/ou data prevista de chegada 
com valor errado ou inverosímil (passado ou futuro distante - superior a um ano).  
Estas informações são muito importantes para o planeador, pelo que este deve ser 
alertado para este erro e corrigi-lo para o registo ser válido. 
 
 Data de expedição da mercadoria posterior à data prevista de chegada  
situação idêntica à anterior que o planeador facilmente corrige.  
 
 Quantidade errada    quantidade nula ou com valores negativos. 
O planeador deve verificar com o fornecedor a quantidade correcta ou anular esta 
linha. 
 
 Fornecedor desconhecido   quando nem o código nem o nome do fornecedor 
indicados no ficheiro constam na base de dados da Vulcano. 
Nestes casos é preferível LOG2 anular o ficheiro de pré-aviso pois é dificil identificar 
com certeza e sem dúvidas qual é o fornecedor correcto. 
 
 Unmatch entre código e nome do fornecedor    O código e/ou o nome do 
fornecedor existem na base de dados da Vulcano, mas não se verifica a 
correspondência entre eles. O sistema deve confirmar o seguinte: 

1º) Existe relação entre o código do fornecedor e todos os códigos dos 
produtos constantes no ficheiro? Se assim for, detecta-se que o erro está no nome 
do fornecedor indicado no ficheiro. Esta é uma das situações em que o sistema 
deverá substituir automaticamente este pelo nome correspondente ao código, de 
acordo com a base de dados da Vulcano.  

2º) Existe relação entre o nome do fornecedor e todos os códigos dos 
produtos constantes no ficheiro? Nesta situação o sistema deve proceder de forma 
semelhante à anterior, substituindo neste caso o número do fornecedor. 
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Quando nenhuma das duas situações ocorrer, o sistema não está apto a 
sugerir nenhuma correcção, pelo que deve ser o LOG2 a corrigir o ficheiro para 
poder ser inserido no sistema ou a anular o mesmo. (Poderá algum dos códigos dos 
produtos indicados no ficheiro existir, mas não ter relação de compra com o 
fornecedor em causa e assim não permitir que este processo seja automático).  

 
 Inexistência de relação de compra  O código de produto existe, assim como o 

fornecedor, mas não existe relação de compra aberta (não estão definidos preços, 
lotes mínimos, caixa, data inicial e final do contrato, etc).  
Nestes casos poderá ser um erro ou um pedido extra contratual a este fornecedor. 
Após o planeador receber o e-mail com a indicação deste erro, deverá reencaminhar 
o mesmo para o departamento de compras, responsável por este processo, para 
este abrir a relação de compra em falta, ou anular o registo. 

 
 

6.3.2 E-mail 
 

O e-mail de pré-aviso deve cumprir as seguintes condições:  
 No assunto (subject) conter a expressão “Transit notice”, seguida do nome do 

fornecedor (ou transitário). Exemplo: Transit notice Silencor. 
 Em anexo (attachment) existir um ficheiro em Excel, conforme descrito no sub-

capitulo anterior. 
 

 
 

6.3.3 Mailbox 
 

Este e-mail será enviado pelo fornecedor (transitário) para um endereço electrónico 
específico - transit@pt.bosch.com - que estará ligado a uma mailbox  “AvW LOG2 Transit”.  

 Esta mailbox será usada exclusivamente para este efeito e não deverá ter restrições 
de espaço.  

Todos os planeadores terão acesso a ela mas normalmente não lhe deverão aceder; 
será acedida por um processo automático no departamento de informática da Vulcano que 
servirá de base a uma aplicação informática a criar, necessária para iniciar o processo de pré-
recepção através da chave nº factura+código fornecedor, como vimos no início. 

 
 
Chegada do pré-aviso 
  
Sempre que há entrada de um novo e-mail nesta mailbox, deve correr um processo 

automático para detecção das seguintes situações:  
1. Assunto diferente do especificado   
2. Sem anexo ou  
3. Ficheiro não-Excel  
4. Ficheiro que não cumpre as regras do formato ou  
5. Que tem dados duvidosos ou com erro. 

 
Nestes casos, deve ser tomado o seguinte procedimento: 
 1º) Mover o mail recebido para um sub-folder dessa mailbox denominado “Errados”. 
  2º) Identificar o erro, de acordo com a enumeração acima 
 3º) Gerar um e-mail de chegada de pré-aviso COM erro para: 

    - O planeador responsável pelo fornecedor ou 
    - Uma entidade LOG2 (a definir) quando o fornecedor não tem planeador 

atribuído ou quando não é possível determinar com exactidão qual o fornecedor. 
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 Este e-mail deverá conter as seguintes informações: 
 Data e hora de recepção do pré-aviso 
 Fornecedor nº (se possível identificar; caso contrário em branco) 
 Fornecedor nome (idem) 
 Responsável LOG2  (idem) 
 Tipo de erro:  

                   a) sem anexo 
                              b) ficheiro não excel 
                              c) assunto errado 
                              d) regras de formato  
                              e) dados duvidosos/errados 

                                        f) vários 
 Link para a aplicação informática PRE_AUT, posicionada neste registo, 

para visualização do ficheiro. 
 
 
 
Nas outras situações, quando o e-mail e o ficheiro estão de acordo com o definido, 

deve ser enviado um e-mail de chegada de pré-aviso SEM erro, para o planeador. 
 
Neste caso o e-mail será muito semelhante ao anterior: 

 data e hora de recepção do pré-aviso 
 fornecedor nº  
 fornecedor nome  
 responsável LOG2  
 Link para a aplicação informática PRE_AUT posicionada neste registo, 

para visualização do ficheiro. 
 
 
Este alerta de chegada de um pré-aviso de material, com ou sem erros, é 

extremamente útil para o planeador. Pode comparar de imediato a entrega com o pedido 
efectuado, assim como detectar e corrigir os registos errados antes da mercadoria chegar.   

Muitas vezes têm de ser tomadas decisões de produção com um grau elevado de 
incerteza devido à falta de informação do material em trânsito; dispondo deste mecanismo essa 
análise será mais segura.  

 
 
REENVIO AO FORNECEDOR 
 
Quando chega um pré-aviso em que é detectado algum erro, o planeador deve ou 

corrigi-lo se estiver ao seu alcance ou anulá-lo. 
Em qualquer das situações, deve reenvia-lo ao fornecedor, para que este valide a 

correcção ou, no caso de ter sido anulado, corrija a informação. 
O planeador decidirá se envia de imediato esta informação ao fornecedor ou se envia 

mais tarde, juntando vários ficheiros com erros ( por exemplo para um fornecedor com entregas 
diárias ou bi-diárias). 
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6.4 INTERFACE COM O SISTEMA INFORMÁTICO 
 

 
Ao receber e processar o ficheiro, os dados devem ir para uma base de dados, a criar 

(PREAVICB e PREAVILI, com o cabeçalho e linhas, respectivamente). Esta base de dados 
estará ligada à aplicação PRE_AUT referida.  

 
Além dos dados do ficheiro devem ser acrescentados campos acessórios: 

*   Data e hora de criação (por cabeçalho) 
*   Responsável pelo fornecedor no LOG2 (por cabeçalho) (em branco nos casos de não 
estar atribuído ou não ser possível associar o fornecedor ao planeador) 
*   Tipo de erro (por cabeçalho e linha) 
*   Estado de processamento (por linha) 

Os estados possíveis de processamento são: 
 Erro (ainda não verificado) 
 em Trânsito 
 Recepcionado 
 Anulado 
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7. CONCLUSÃO 

 

Terminado o relatório, chegou o momento de fazer um balanço final. 

Relativamente ao trabalho realizado no âmbito do estágio, este possibilitou-me analisar 
e conhecer em detalhe a estrutura da Logística na recepção dos materiais, empregue até então 
na Vulcano. Tentei com essa informação redefinir algumas das tarefas e aplicar os conceitos 
inerentes aos projectos que me foram propostos. 

Reconheço que o trabalho apresentado é muito teórico e não sustentado por uma 
aplicação prática das soluções apresentadas, que poderia conduzir a alterações nas 
especificações.  

Sei, por experiência posterior noutros projectos, que a fase de conceito, apesar de 
muito trabalhosa – principalmente para um(a) estagiário(a) por desconhecer a realidade dos 
processos – parecer, no final deste, que não teve grande importância no sucesso do mesmo, o 
que não é verdade… 

Infelizmente, nestes potenciais projectos não houve interesse em avançar para a 
realização dos mesmos, apesar de, pelo que me foi dito pelo departamento de Informática, 
responsável por conceber as novas aplicações e interligar toda a informação, as soluções 
apresentadas poderem ser desenvolvidas e implementadas. 

O motivo principal para não ser investido tempo no desenvolvimento destas e de outras 
ideias seria uma grande reestruturação que a fábrica ía sofrer ao aplicar um novo processo 
Bosch chamado BPS – Bosch Production System. Em paralelo estudava-se a hipótese de 
implementar a ferramenta SAP R/3 – o que já foi feito - pelo que todos os recursos informáticos 
estavam direccionados para estes dois grandes projectos, não fazendo sentido implementar 
conceitos e conceber aplicações informáticas que seriam utilizadas a curto-prazo. 

  

Em termos pessoais, o facto de ter tido a possibilidade de analisar e “remexer” em 
todas as tarefas e particularidades da recepção, desde as coisas mais pequenas como a 
informação que está numa etiqueta de pré-recepção, ou que a quantidade para amostra é 
definida logo nessa altura, até ao levantamento do fluxo de materiais e fluxo de informação, 
etc, foi extremamente útil no desafio que pouco tempo depois aceitei, ficando a colaborar 
directamente no LOG2 – Planeamento de Materiais – substituindo um colega que saiu da 
empresa e ficando com todo o seu trabalho. 

Foi graças a esse conhecimento adquirido que pude fazer a diferença e ajudar o 
departamento a cumprir os seus objectivos.  
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